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RESUMO

O Green supply Chain Management (GSCM) vem ganhando destaque na academia
e nas empresas, como uma filosofia que visa promover ganhos econômicos e
ambientais. Na visão de Srivastava (2007) e Routroy (2009), o GSCM é
operacionalizado pelas ferramentas Environmental Management System (EMS)
tratado como Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Logística Reversa, Green
Purchasing, Green Sourcing, Green Design, Green Packaging, Green Operation,
Green Manufacturing, Green Innovation e Customer Awareness, promovendo no
gerenciamento da cadeia de abastecimento a filosofia ambiental. Neste trabalho a
filosofia GSCM é analisada a partir destas ferramentas e dos 7 Rs (Reverse Logistic,
Reduction, Remanufacturing, Return, Reuse, Reconditioning e Recycling) num estudo
que envolve três empresas da indústria Metal Mecânica do Alto Vale do Itajaí: a
Metalúrgica Riosulense SA, a Royal Ciclo e a Hergen Paper Machinery. A
abordagem e levantamentos de dados da pesquisa é qualitativa, e a análise dos
construtos (baseados em cada ferramenta) e escopos (7 R´s) que compõem as
ferramentas do GSCM na cadeia de abastecimento das empresas pesquisadas foi
efetuada de forma qualitativa e quantitativa, resultando na análise em conjunto (as
três empresas) e individualmente por empresa, oportunizando a comparação entre
elas. A coleta de dados foi através de entrevista aos envolvidos com as políticas
ambientais de cada empresa, sendo 3 pessoas na Metalúrgica Riosulense, 2 na
Royal Ciclo e 4 na Hergen. Os resultados mostram que, nestas empresas, o GSCM
é impulsionado por clientes e pressão governamental, destacando-se a empresa
Metalúrgica Riosulense como a que mais utiliza as ferramentas do GSCM. De forma
geral, a indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí atende às práticas do GSCM
em sua totalidade nas ferramentas de Green Manufacturing e Green Packaging no
construto “uso de tecnologias mais limpas” e na Logística Reversa no construto
“melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios, transferir preocupações
ambientais (integração da cadeia de abastecimento). Demais ferramentas tiveram
suas práticas atendidas isoladamente, evidenciando interesse e ideologia pela
filosofia GSCM. Quanto aos escopos (7 Rs), a Metalúrgica Riosulense também teve
destaque em sua prática, talvez por estar em processo de implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental. Além da análise de cada empresa, esta pesquisa
contribui com a síntese dos construtos que compõem o GSCM, oportunizando a
continuidade desta pesquisa em outros segmentos.

Palavras-Chave: Green Supply Chain Management, Gestão Ambiental, Cadeia de
abastecimento, Indústria Metal Mecânica.
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ABSTRACT

Green Supply Chain Management (GSCM) is gaining prominence in both academic
and business circles, as a philosophy that seeks to promote economic and
environmental gains. According to Srivastava (2007) and Routroy (2009), GSCM is
put into operation through the following tools: Environmental Management System
(EMS), Reverse Logistics, Green Purchasing, Green Sourcing, Green Design, Green
Packaging, Green Operation, Green Manufacturing, Green Innovation and Customer
Awareness, promoting the environmental philosophy in the supply chain
management. In this work, the GSCM philosophy is analyzed based on these tools
and the 7 Rs‟ (Reverse Logistic, Reduction, Remanufacturing, Return, Reuse,
Reconditioning and Recycling) in a study involving three metalworking companies in
the Alto Vale do Itajaí region: Metalúrgica Riosulense S.A., Royalciclo, and Hergen
Paper Machinery. The approach and survey data are based on a qualitative survey.
A quantitative and qualitative analysis was carried out of constructs (based on each
tool) and scopes (7 R's) that comprise the GSCM tools in the supply chain of the
companies surveyed, resulting in a joint analysis (three companies) and an individual
analysis of each company, and enabling a comparison between them. Data were
collected through interviews with those involved in the environmental policies of each
company: three people at Metalúrgica Riosulense, two at Royalciclo and four at
Hergen Paper Machinery. The results show that, in these companies, GSCM is
driven by customers and government pressure, especially at Metalúrgica Riosulense,
which is the company that most uses the GSCM tool. In general, the metalworking
industry of the Alto Vale do Itajaí region fulfills all the requirements for GSCM
practices, using the tools of Green Manufacturing and Green Packaging in the
construct "use of cleaner technologies" and Reverse Logistics in the construct
"improving supplier performance, measuring waste, transfer of environmental
concerns (integration of the supply chain). For the other tools, the practices were
fulfilled in isolation, showing that there is an interest in the GSCM philosophy and
ideology. As for the scopes (7 Rs), Metalúrgica Riosulense was also highlighted for
its practice in these areas, perhaps because the company is in the process of
implementing an Environmental Management System. Besides the analysis of each
company, this research contributes to the synthesis of the constructs that make up
GSCM, enabling this research to be extended to other segments.
Keywords: Green Supply Chain Management, Environmental Management, Supply
Chain, Metalworking Industry
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1 INTRODUÇÃO

Um assunto que ganha destaque tanto na academia como nas empresas trata
do Green Supply Chain Management (GSCM), uma filosofia que visa promover
através de suas ferramentas ganhos econômicos (GREEN; MORTON; NEW, 1998;
SRIVASTAVA, 2007) e ambientais (GUIDE JR.; WASSENHOVE, 2001; BRITO;
DEKKER, 2004; RUBIO; CHAMORRO; MIRANDA, 2008; ROUTROY, 2009) nos
processos intrínsecos ao gerenciamento da cadeia de abastecimento e contribui
para a sociedade e meio empresarial em geral (NOCI; VERGANTI, 1999;
HANDFIELD;

NICHOLS,

2002;

HANDFIELD;

SROUFE;

WALTON,

2004;

GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 2008; DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008;
LIN; HO, 2008; DIAS, 2008; GUIDE JR. et al., 2009).
Zhu e Sarkis (2006) e Srivastava (2007) definem o GSCM1 como a adição do
"Componente verde” para a gestão das cadeias de abastecimento. Trowbridge
(2001, p. 121) avalia a gestão de operações e prevê a “tendência das práticas
ambientais e o esverdeamento dos componentes da cadeia”. Preuss (2001) estudou
a função de compras como "efeito multiplicador verde" e sugere que compras
poderiam se tornar um agente importante para mudança a respeito das iniciativas
ambientais.
Esta tendência é tema explorado neste trabalho, e evidencia a incorporação
deste esverdeamento à toda a cadeia de abastecimento nos processos de gestão,
produção, comunicação e distribuição, incluindo o retorno e reaproveitamento à
empresa de produtos durante o seu ciclo de vida. Handfield, Sroufe e Walton (2004)
observam que as práticas de GSCM também se estendem à cadeia de valor
(fornecedor ao consumidor) quando as organizações informam aos compradores
formas de reduzir seus impactos sobre o ambiente natural, reduzindo com as
práticas do GSCM os impactos ambientais de uma organização no seu produto final.
Handfield e Nichols (2002), Brito e Dekker (2004) e Darnall, Jolley e Handfield
(2008) apontam que, além da ênfase dada ao Green Supply Chain Management na
atualidade, sua conceituação evoluiu ao longo dos anos, tornando-se a filosofia que
permite às organizações avaliar o desempenho ambiental de seus fornecedores
através de medidas que garantam a qualidade ambiental de seus produtos e a
1 O Autor Srivastava (2007) utiliza em seus estudos a sigla GrSCM. Como forma de padronização neste
trabalho utilizou-se em todas as menções ao Green Supply Chain Management a sigla GSCM.
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avaliação do custo dos resíduos em seus sistemas operacionais, se estendendo à
cadeia nas duas direções. Entende-se o GSCM como a filosofia que alia além de
fatores ambientais, ou “verdes”, fatores reversos e agregação de valor, e reutilização
dos produtos durante o seu ciclo de vida. Giovannini e Kruglianskas (2008, p. 937),
observam que “apesar de „outras questões prementes‟ não faltarem no Brasil, se
forma paulatinamente uma consciência cada vez maior da importância de se dar
algum encaminhamento às questões sociais e ambientais que afligem a nossa
sociedade”.
O Green Supply Chain Management é abordado pelos autores de diferentes
formas, e tem sido operacionalizada através de ferramentas de apoio, utilizadas
isoladamente ou em conjunto (SRIVASTAVA, 2007; ROUTROY, 2009), sendo:
Green Purchasing, Green Sourcing, Green Manufacturing, Green Operation, Green
Design, Green Packaging, Reverse Logistic (Logística Reversa), Environmental
Management System – EMS – Sistema de Gestão Ambiental - SGA) Green
Innovation

e

Customer

Awareness.

Srivastava

(2007)

e

Routroy

(2009)

complementam estas ferramentas pelos escopos do GSCM, definindo-os como os
7R´s, que são: Reverse Logistic (logística reversa), Reduction (redução),
Remanufacturing (remanufatura), Return (retorno), Reuse (reuso), Reconditioning
(recondicionamento) e Recycling (reciclagem).
Lamming e Hampson (1996), Min e Galle (1997 e 2001), Green, Morton e New
(1998), Preuss (2001), Hsu e Hu (2008) e Routroy (2009) estudam o Green
Purchasing como ferramenta de apoio ao GSCM, e que tem por finalidade utilizar as
relações de compras na gestão ambiental na cadeia de abastecimento, porém
focados nos negócios. O Green Sourcing, estudado por Green, Morton e New
(1998), Preuss (2001) e Routroy (2009) também tem foco em compras, porém, nos
procedimentos de aquisição, e interfaces com a cadeia de abastecimento.
Min e Galle (1997; 2001) e Routroy (2009) identificaram no Green
Manufacturing a ferramenta de apoio que direciona os processos de fabricação à
cadeia de abastecimento, na busca de novas tecnologias de fabricação. Outra
ferramenta de apoio voltada à produção, porém, difere do GM é o Green Operation,
abordado por Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock (1998), Fleischmann et al.
(2001), Ferrer e Whybark (2001), Majumder e Groenevelt (2001), Guide Jr. e
Wassenhove (2001), Savaskan, Bhattacharya e Wassenhove (2004), Chouinard,
D´Amours e Ait-Kadi (2005), Srivastava (2007) e Routroy (2009) e que está voltado
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às cadeias de abastecimento na gestão de operações, e evidencia sob as
perspectivas verdes além da fabricação as atividades de distribuição, principalmente
as interfaces internas entre os setores (marketing e vendas).
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e Whybark (2001), Beamon (1999),
Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001), Preuss (2001), Zhu et al.
(2006), Darnall, Jolley e Handfield (2008), Srivastava (2007) e Routroy (2009)
abordam como ferramenta de apoio ao GSCM o Green Design e propõem
alternativas de concepção de novos produtos e processos com base nas filosofias
de GSCM.
Rao e Holt (2005), Darnall, Jolley e Handfield (2008) e Routroy (2009) apontam
o Green Packaging como ferramenta de apoio à redução de resíduos e custos na
cadeia de abastecimento, através da melhoria de embalagens, visando eliminar
desperdícios e utilizar embalagens retornáveis, pontos também abordados na
logística reversa (Reverse Logistic), ferramenta de apoio que visa criar alternativas
de fluxo reverso para reaproveitar produtos que seriam descartados para promoção
de economia na reutilização de mercadorias (DEKKER et al., 2004; MOLLENKOPF;
CLOSS, 2005; ROUTROY, 2009).
Trowbridge (2001), Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004), Darnall, Jolley e
Handfield (2008) e Routroy (2009) abordam o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) sistemas de gestão ambiental (SGA) como ferramenta do GSCM, e reforçam que o
uso de certificações ISO na cadeia de abastecimento favorece a incorporação da
filosofia verde.
Noci e Verganti (1999), Lin e Ho (2008) e Routroy (2009) estudaram o Green
Innovation, que tem por finalidade promover a multiplicação de novas tecnologias na
cadeia de abastecimento, e a inovação de produtos e tecnologias de fabricação e
distribuição face às necessidades dos clientes. Esta experiência com o cliente
através do marketing e vendas possibilita alinhar as inovações (Green Innovation) e
design de novos produtos (Green Design) de acordo com as expectativas dos
clientes, através do Customer Awareness (LAMMING; HAMPSON, 1996; PREUSS,
2001; ZSOLANI, 2002; ROUTROY, 2009).
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO, PROBLEMA E PERGUNTA DA PESQUISA

As ferramentas utilizadas na filosofia do GSCM direcionam para ações no
ambiente da cadeia de abastecimento, sendo a aquisição a porta de entrada da
empresa, influenciando na qualidade dos materiais via proteção ambiental
(PREUSS, 2001). Zhu e Sarkis (2006) complementam as direções do GSCM na
cadeia através da evolução de compras ecológicas e integração das cadeias de
abastecimento para o processo de Logística Reversa. Srivastava (2007) aponta que
o GSCM tem as suas raízes na gestão ambiental em conjunto com o gerenciamento
da cadeia de suprimento (Supply Chain). Zhu e Sarkis (2006) e Srivastava (2007)
definem que o GSCM lida com a influência e relações entre a cadeia de suprimentos
e gestão ambiental, ou seja, o “esverdeamento” considerado por Trowbridge (2001).
Segundo Srivastava (2007), foi em 1989 que se iniciaram os estudos de design
em logística reversa e o interesse por operações verdes, e em 1992 evidenciou-se a
importância do GSCM, abrindo precedente para uma série de estudos na área,
conforme sua abordagem, evidenciando o estado da arte do GSCM, e que serviu de
base para o referencial deste trabalho.
Preuss (2001) identificou que a discussão do GSCM existe somente na relação
entre a organização compradora e os fornecedores imediatos (cadeia de
abastecimento), porém, a influência de compras sobre iniciativas ambientais
deveriam agir sobre outras fronteiras corporativas, como por exemplo, o marketing,
onde os comerciantes podem promover a tendência de produtos verdes e iniciar
alterações no produto.
A confusão gerada entre o GSCM e logística reversa também é comum na
literatura, principalmente pela tentativa de enfatizar o “verde” ou aspectos ambientais
à Logística Reversa (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999). Para Souza e Novaes
(2004) a Logística Reversa, apesar do crescente interesse observado, é
constantemente confundida com reciclagem, reuso ou fluxo reverso. Rubio,
Chamorro e Miranda (2008) identificaram a Logística Reversa como novidade nas
áreas de pesquisa, gerando confusão com os problemas relacionados a ela, tais
como cadeias verdes de abastecimento, ecologia industrial e gestão de resíduos.
Outra questão premente verificada nos estudos de GSCM trata de ações
ambientais impulsionadas por pressões govenamentais e de clientes. Para Green,
Morton e New (1998), a influência transmitida através das cadeias de
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abastecimento, e comunicadas pelo setor de compras são reflexos para iniciar
práticas em GSCM. Preuss (2001) apresenta resultados nada otimistas, como
iniciativas ambientais na cadeia de abastecimento escassas, e na sua maioria de
forma passiva, com a principal motivação de cumprimento da legislação.
Apesar da passividade na prática de GSCM (PREUSS, 2001) e, muitas vezes,
da aplicação de suas ferramentas apenas como reflexo de pressões ambientais,
Darnall, Jolley e Handfield (2008) apontam os reguladores como encorajadores das
organizações quanto à adoção de práticas de GSCM: acreditam que as
organizações que o implementam reduzem seu impacto sobre o ambiente natural e,
portanto, beneficiam a sociedade como um todo. Além da pressão governamental,
sistemas de qualidade ambiental como programas de qualidade ISO 14001 auxiliam
no desenvolvimento de ações ambientais.
O crescente número de estudos sobre GSCM pode ser verificado em estudos
como o de Srivastava (2007) que o considera um tema que está ganhando destaque
entre pesquisadores e profissionais de gestão em cadeia de abastecimento,
impulsionada principalmente pela escala da deterioração do meio ambiente,
diminuição dos recursos primários, aumento dos níveis de poluição e geração de
resíduos, pressão dos consumidores e requisitos regulamentares.
Este crescente interesse em GSCM conduz a definição do tema desta pesquisa
na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí, que trata de um estudo para
verificar a aplicação das ferramentas de GSCM, oportunizando maior entendimento
sobre o tema em abordagem direta (entrevista) aos envolvidos com os
departamentos de qualidade, ambiental e compras nas empresas selecionadas. Este
segmento industrial foi escolhido devido à relevância que tem na região do Alto Vale
do Itajaí e nacionalmente, e pelos estudos evidenciados internacionalmente de
GSCM na indústria metal mecânica. Brizon e Chaib (2005) verificaram em seu
estudo que este segmento industrial têm demonstrado um aumento substancial na
produção, alavancado principalmente pelas exportações, sendo a China a maior
compradora do aço brasileiro. Identificam ainda que os produtos fabricados na
indústria de metal-mecânica destinam-se a diversos tipos de segmentos industriais,
tais como: automobilística, hidro-mecânica, siderúrgica, naval, papel e celulose,
mineração, construção civil, dentre outros. Tais produtos abrangem metais fundidos
e peças metálicas, ferramentas, máquinas e equipamentos.
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Poucos estudos foram identificados na indústria metal mecânica, e que
oportunizaram definir o tema deste trabalho, tais como Zhua, Crottyb e Sarkisc
(2008) que estudaram a prática e pressões de desempenho no ambiente SCM no
setor automotivo da China e Reino Unido, Lee e Klassen (2008) que verificaram o
relacionamento entre pequenas e médias empresas quanto ao estímulo da
capacidade de gestão ambiental, apresentando ao final um quadro que permite
facilitar a capacitação de gestão ambiental em empresas de manufatura na indústria
de automóveis coreanos. Holt e Ghobadian (2009) analisaram a extensão e a
natureza do esverdeamento da cadeia de abastecimento nas metalurgicas
Canadenses, Shukla, Deshmukh e Kanda (2009) identificaram o nível de
implementação, práticas e desempenho do ambiente e gestão socialmente
consciente da cadeia de abastecimento na indústria automobilística na Índia
evidenciando as consequências da não-conformidade na indústria automóvel indiana
globalmente, e o estudo de Menzel, Smagin e David (2010) que visa investigar a
relação entre performance financeira e Green Manufacturing, nas indústrias
farmaucêuticas e automobilistas européias.
Goularti Filho (2007) em seu estudo sobre o crescimento metal-mecânico em
Santa Catarina identifica que não pode ser desconsiderado o papel impulsionador e
o dinamismo da sua expansão. Bortoluzzi, Orlowski e Zanela (2010) destacam as
importantes indústrias no setor metal mecânico: Fundição Tupy e Consul
refrigeradores, em Joinville; Electro Aço e Altona S.A., em Blumenau; Weg Motores
S.A., em Jaraguá do Sul, ressaltando que a presença de grandes indústrias em
outros municípios também têm importância, como é o caso de Joaçaba, Criciúma,
Brusque, Timbó, Rio do Sul e Caçador.
Em conformidade a estes autores, o setor metal mecânico do Alto Vale tem sua
representação maior na cidade de Rio do Sul, e as empresas analisadas atuam nos
setores automotivos, papel e celulose e outros (selins e pedais). Esta indústria vem
sendo estudo de alguns casos isolados, com trabalhos de mão-de-obra no setor
metal-mecânico (HASSE, 2010) e de sistema de custeio (MARIOTTO e
FERNANDES, 2006), porém, não existe nenhum estudo em específico referente ao
GSCM.
Nunes (2005), Dias (2008), Zucatto (2009) e Viana (2009) apresentam estudos
que tem como base o GSCM, porém, sem focar em GSCM (utilizando-se de
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conceitos e citações). Já Couto (2007) tem seu estudo focado exclusivamente em
GSCM, porém, em outro segmento.
Entende-se que este estudo permitirá um melhor entendimento sobre as
ferramentas do GSCM como filosofia, difundindo esta linha de pesquisa no Brasil.
Considerando a escassez de pesquisas em GSCM no Brasil, oportunizando
responder: quais as ferramentas do Green Supply Chain Management (GSCM) em
evidência na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí?

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO
O objetivo geral deste trabalho é “Analisar as práticas do Green Supply Chain
Management na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí”.
Visando atingir este objetivo, apresentam-se como objetivos específicos:
•

Mapear as ferramentas e escopos do Green Supply Chain Management;

•

Identificar a relação das ferramentas do Green Supply Chain Management
com a cadeia de abastecimento;

•

Comparar a prática do GSCM nas maiores empresas que compõem a
Indústria Metal Mecânica do Alto Vale do Itajaí;

•

Comparar a prática dos 7R´s, como apoio às ferramentas do GSCM, na
Indústria Metal Mecânica do Alto Vale do Itajaí.

1.3 JUSTIFICATIVA

Pretende-se com este estudo dar continuidade aos estudos do GSCM, suas
ferramentas e escopos, por verificar que o fato do nome utilizado nesta filosofia
utiliza Supply Chain Management, com o acréscimo do Green, sugerindo interfacear
ações ambientais com a cadeia de abastecimento. Esta interface é possível via um
conjunto de ferramentas compostas pela Logística Reversa, Green Purchasing,
Green Sourcing, Green Design, Green Packaging, Green Operation, Sistema de
Gestão Ambiental, Green Manufacturing, Green Innovation e Customer Awareness,
que são estudadas em sua totalidade somente por Srivastava (2007) e Routroy
(2009), e utilizadas por demais autores referenciados em abordagens individuais.
Handfield e Nichols (2002), Brito e Dekker (2004), Handfield, Sroufe e Walton
(2004), Srivastava (2007), Giovannini e Kruglianskas (2008), Rubio, Chamorro e
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Miranda (2008), Darnall, Jolley e Handfield (2008) e Dias (2008) apontam a
crescente importância à agregação de valor e recuperação de produtos acabados
focando nas questões ambientais (verdes) na gestão da cadeia de abastecimento.
Trowbridge (2001) e Dias (2008) apontam insights em como uma organização tem
sido capaz de ter sucesso (diminuição de custos ambientais, aceitação dos
consumidores, maior integração entre os membros da cadeia, desempenho
ambiental) ao alinhar estrategicamente relações com fornecedores e seus
programas ambientais. Empresas maiores, que possuem mais recursos quanto a
dedicação ambiental e são mais visíveis ao público, diferentemente das empresas
menores, devem ser foco de estudos quanto ao “efeito multiplicador verde”
(PREUSS, 2001). Busca-se com este trabalho dar continuidade aos estudos de
GSCM, mapeando esta filosofia na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí.
Observando que o termo GSCM envolve em sua definição o Supply chain
Management (tradução do gerenciamento da cadeia de abastecimento), percebeuse que as práticas de GSCM vão além do SCM, e requerem o uso de outras
ferramentas para atingir o desempenho ambiental favorável, tais como eficiência em
compras, relacionamento com fornecedores, redesenho de produtos e processos,
inovação, revisão das embalagens, uso de sistemas de gestão ambiental e melhor
relacionamento com consumidores. Termos como canais reversos e fluxo reverso
vem sendo usados desde 1974, e já estavam consistentemente relacionados com a
reciclagem (GUILTINA; NWOKOYYE, 1974 apud GINTER; STARLING, 1978;
BRITO; DECKER, 2004). Brito e Decker (2004) apontam que, desde 1984, cadeias
de suprimentos dispensavam mais atenção aos aspectos na logística de produtos de
matérias-primas para o cliente final, e que um fluxo crescente de produtos está
voltando nas mais variadas indústrias (produtos eletrônicos, produtos farmacêuticos,
bebidas, etc), constituindo a logística reversa. Porém, para atingir eficiência
ambiental, necessita-se da interface com ferramentas que vão além da logística
reversa, originando a filosofia GSCM, e estendendo preocupação ambiental a toda a
cadeia de suprimentos.
Em sua abordagem às ferramentas do GSCM, Srivastava (2007) diz que a
pesquisa pode ser considerada compartimentalizada em áreas de conteúdo
extraídas de estratégia de operações, e que coletivamente começam a contribuir
para uma avaliação mais sistêmica da base de conhecimentos, sendo razoável
esperar que estas áreas de investigação continuem a ter os maiores avanços dos
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estudos no curto prazo. Preuss (2001) já havia identificado que as características da
indústria e do produto podem ajudar ou prejudicar o multiplicador verde, sob a visão
do grau de concorrência ou limites tecnológicos para substituir materiais prejudiciais
em um produto. Esta situação trata da abertura do GSCM em suas ferramentas, e
que é explorado por Srivastava (2007) e Routroy (2009), e que será complementado
no Brasil com este estudo, que abrange todas as ferramentas.
Srivastava (2007) considera que o GSCM merece atenção especial em termos
de compromisso dos recursos dentro de uma cadeia de abastecimento, um
problema complexo e desafiador. O autor acredita que mudanças nos conceitos,
tecnologias e agentes podem ser esperados nos próximos anos, promovendo um
crescimento na área de recuperação, reutilização e remanufatura de itens via
Logística Reversa. Este interesse de Srivastava (2007, p. 2) e corroborado por
Routroy (2009) permitiu destacar os escopos do GSCM, os “7R´s, compostos por
“Redução,

Reutilização,

Retrabalho,

Recondicionamento,

Reciclagem,

Remanufatura e Logística Reversa (Reverse Logistic)”.
Srivastava (2007) trata da importância do GSCM observando que, no final da
década de 1990, ao integrar as ferramentas do GSCM num contexto geral, este
tema foi identificado como a futura agenda de pesquisa nos conceitos verdes.
Green, Morton e New (1998) apontam que mais estudos são necessários sobre os
mecanismos dentro das empresas no ambiente do GSCM, através da qual as
pressões ambientais transformam os produtos em inovadores via práticas de
melhoria de processos. Beamon (1999) preconiza a criação e implementação de
novos sistemas de medição de desempenho e a inclusão de mecanismos para a
recuperação de produto á estrutura tradicional. Dias (2008), que em seu estudo
abordou logística reversa, fazendo menção ao GSCM, aponta escassez no Brasil
quanto a estudos ligando Logistica Reversa com foco ambiental, e complementa que
reduzir os impactos ambientais e atender as demandas da sociedade não implica
necessariamente em aumento de custos. Conforme a aplicação dos programas, o
resultado poderá ser o contrário, ou seja, a redução dos custos.
Preuss (2001) verificou resultados significativos em estudos no GSCM nos
setores de fabricação de papel, produtos químicos e indústria eletrônica, declarando
discrepâncias entre os pontos previstos e os resultados reais de desempenho das
funções de compras como fator “multiplicador verde” e sistemas de medição que se
concentram em critérios econômicos. O GSCM serve como alternativa de agregação

24

de valor, melhoria de desempenho e contribuição com o meio ambiente no
gerenciamento da cadeia de abastecimento “verde”, com o foco ambiental (GUIDE
JR. et al., 2009). Neste aspecto, Hsu e Hu (2008) e Routroy, (2009) consideram que
projetar um GSCM em um ambiente de produção é um desafio para os
pesquisadores, acadêmicos e gestores da cadeia de abastecimento. Preuss (2001)
identificou que a questão ambiental não é incidente em termos de cadeia de
abastecimento, pois a legislação pode incluir a proibição total de determinados
materiais ou processos, a definição de características do produto, incluindo limites
mínimos de uso, ou a exigência de documentação.
Routroy (2009) sobre as leis, regulamentos e normas considera que auxiliam a
exercer pressão sobre as empresas para adoção de práticas verdes e obrigam as
empresas produtoras a olhar atentamente para os processos de produção e seleção
de fornecedores. Routroy (2009) sugere que o governo deve aplicar pressão, de
modo a obrigar as empresas a tornarem-se verdes, tornando públicas as empresas
infratoras e reconhecendo empresas ambientalmente adequadas.
Em geral os estudos identificados estão direcionados a uma das ferramentas
que compõem o GSCM,

com poucos estudos sobre todos os

green´s

(SRIVASTAVA, 2007 e ROUTROY, 2009). Nesta pesquisa se considera a
abordagem a todas as ferramentas da filosofia GSCM na indústria metal mecânica
do Alto Vale do Itajaí, contribuindo para os estudos desta filosofia e suas
ferramentas, não sendo encontrados trabalhos similares a este estudo no Brasil.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. No 1° capítulo foram definidos
os objetivos propostos, problema de pesquisa a ser investigado, justificativa e
importância do tema.
O segundo capítulo trata da fundamentação teórica: conceituação do tema
principal deste trabalho, o GSCM e das ferramentas de apoio ao GSCM.
A metodologia da pesquisa é apresentada no capítulo 3, com o delineamento
da pesquisa, que apresenta o planejamento da pesquisa, o tipo de pesquisa,
destacando-se o método e a técnica utilizada, caracterizando a pesquisa e
apresentando os construtos, o universo de pesquisa, identificando a participação de
cada empresa a ser estudada no âmbito nacional e regional, a coleta e análise de
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dados, que apresenta o roteiro e a abordagem de pesquisa, a análise de dados,
explicando a formação das alternativas de resposta e a estrutura da pesquisa,
permitindo uma relação entre os objetivos e a forma de atendimento de cada um.
O resultado do estudo realizado é apresentado no capítulo 4, na forma de
análise por ferramenta e após por construto, sempre comparando as três empresas,
e após, a análise geral, de todos os resultados. As considerações finais constam no
capítulo 5, finalizando o trabalho com as devidas conclusões, comentários,
sugestões, referências e apêndices.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta estudos sobre o Green Supply Chain Management,
abordando desde a sua conceituação até as ferramentas que compõem sua filosofia.
Inicialmente define-se o GSCM para, após, apresentar a relação com a cadeia de
abastecimento, e posteriormente, definir as ferramentas que a compõe, originando
os construtos dos estudos utilizados.

2.1 DEFINIÇÕES DO GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (GSCM)

Srivastava (2007) define Green Supply Chain Management como a integração
do pensamento ambiental na gestão da cadeia de abastecimento, incluindo desde a
concepção do produto, seleção do material, processos de fabricação e entrega do
produto final aos consumidores, bem como a gestão do produto final após o fim de
sua vida útil.
Green, Morton e New (1998) e Beamon (1999) definem o Green Supply Chain
(GSC) como um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável, e utilizam o termo
GSC ao invés do Green Supply Chain Management (GSCM), o que foi observado e
defendido por Routroy (2009) que liga estes autores ao surgimento do GSCM, por
ter as mesmas políticas e diretrizes.
Guide Jr. et al. (2009) utiliza ao abordar o GSCM o termo Closed Loop2, que
trata da importância da retirada de produtos dos clientes e sua respectiva
recuperação, gerando valor agregado pela reutilização do produto inteiro de alguns
de seus módulos, componentes e ou peças.
Em síntese, o GSCM é um método de concepção e/ou redesenho da cadeia de
abastecimento, que incorpora reciclagem e reutilização de fabricação no processo
de produção. Isto envolve a minimização do impacto total da poluição ambiental, em
todo o processo de distribuição e abastecimento da cadeia, e também desde o início
até o fim do ciclo de vida do produto (GREEN; MORTON; NEW, 1998; BEAMON,
1999; GUIDE JR.; WASSENHOVE, 2009).

2 (CLSCM): a concepção, controle e funcionamento de um sistema para maximizar a criação
de valor durante o ciclo de vida de um produto com recuperação dinâmica de valor a partir de
diferentes tipos e volumes de retornos ao longo do tempo.(GUIDE Jr.; WASSENHOVE, p. 3,
2009).
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Nunes (2005) trata o GSCM como a avaliação do ciclo de vida do produto e
processo, integração de filosofia, transferência de tecnologia, melhoria contínua,
pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação. Aponta como variáveis do
Green Supply Chain Management a adoção de critérios ambientais na compra de
insumos e matérias-primas, estabelecimento e manutenção de relações de longo
prazo com os fornecedores, retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante,
adoção de novas práticas para aumento da eficiência do sistema de produção,
realização de reuniões para avaliação de melhorias, recebimento de informações
sobre práticas ambientais, desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas
informatizados para previsão de vendas ou variação de custos de produção, a
percepção dos efeitos no meio ambiente do aumento na produção e a participação
em reuniões para avaliação de melhorias no processo de produção.
Srivastava (2007) complementa a definição do GSCM como redutor do impacto
ecológico da atividade industrial, sem sacrificar a qualidade, custo, confiabilidade,
desempenho ou utilização de eficiência produtiva, tratando como uma mudança de
paradigma, saindo de controle da cadeia de abastecimento para atender
regulamentos ambientais e não apenas a limitação dos danos ecológicos, mas
também levando a ganhos econômicos globais. Integra também o GSCM os
impactos ambientais e de eficiência dos recursos, baseado na teoria do Supply
Chain Management (SCM), envolvendo fornecedores, fabricantes, e usuários em
toda a cadeia logística. (YU e SON, 2008)
Routroy (2009) cita como benefícios significativos do GSCM a inclusão de todo
o sistema de redução de custos, maior facilidade de penetração no mercado global,
redução dos recursos de material, mão de obra e consumo de energia, redução de
resíduos e dos riscos, gerando uma boa publicidade, conseguindo vantagem
competitiva e a melhoria do nível de satisfação do cliente, colocando como
antecedentes do GSCM a gestão e apoio da direção e iniciativas do governo nos
ambientes de produção.
Routroy (2009) identifica como premissas do GSCM o comprometimento da
alta direção e as pressões governamentais. Quanto ao comprometimento da alta
direção, Routroy (2009) define que a implementação das práticas de GSCM em
qualquer ambiente de produção é um mercado de decisão estratégica, uma vez que
requer grande quantidade de tempo, esforço e recursos. Trowbridge (2001)
menciona que a gestão da alta direção deve estar comprometida com a excelência
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ambiental como um todo, sendo o mais importante item para o sucesso da
implementação na prática do GSCM, o que é visto por Hsu e Hu (2008) em seu
estudo nas indústrias elétrica e eletrônicas de Taiwan, firmando que o compromisso
da alta gerência desempenha um papel crítico na implementação do GSCM.
Quanto as pressões ou iniciativas do governo, Routroy (2009) defende que o
governo deve inflamar, incentivar e promover as atividades realizadas pela gestão
verde da cadeia de abastecimento. Zhu et al. (2006) mencionaram que na China o
governo tem incentivado (pressionado) a adoção das práticas de GSCM para ajudar
a impulsionar o desenvolvimento econômico. Além do atendimento aos incentivos e
pressões ambientais, as empresas que fabricam sob os conceitos verdes deveriam
se tornar modelos para outras empresas, e que o governo deveria incentivar uma
legislação transparente para a responsabilidade ambiental, reconhecendo as
empresas publicamente (HANDFIELD et al. 1997; GREEN; MORTON; NEW, 1998).
Routroy (2009) sugere que, para incentivar o foco verde na cadeia de
abastecimento das empresas, o governo deve transparecer as normas ambientais,
tornando público as empresas infratoras, e reconhecendo (até premiando) as
empresas praticantes das políticas ambientais, promovendo inovações verdes nas
áreas significativas do GSCM. Sugere que precisa fazer esforços contínuos para
sensibilizar o homem comum sobre a necessidade de criar um ambiente verde e
limpo, através da cultura de programas verdes, finalizando que a iniciativa do
governo desempenha um papel vital na implementação do GSCM.
Green, Morton e New (1998) identificaram que as empresas, em resposta às
pressões ambientais, estão identificando a significativa importância do papel da
aquisição e gestão, porém, focam seu estudo no papel de compras, identificando
que a influência das pressões ambientais, transmitida através de cadeias de
abastecimento e comunicadas pela função de compras é compreendida por
marketing e departamentos de P&D (pesquisa e desenvolvimento) e, em seguida,
traduzida em produtos inovadores, com exploração das práticas de melhoria de
processos.
Darnall, Jolley e Handfield (2008) verificaram quanto aos reguladores
ambientais (pressão) que estes estão encorajando as organizações à adoção de
práticas GSCM porque acreditam que as organizações que implementam o GSCM
reduzem seu impacto sobre o ambiente natural e, portanto, beneficiam a sociedade
como um todo. Sugerem que as pressões externas para adoção do GSCM podem
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ser alcançadas pela implantação de SGA (sistema de gestão ambiental) e o
consideram como complemento do GSCM, atendendo as pressões institucionais que
estimulem a sua adoção. Estas formas reguladoras de pressão estão se tornando
cada vez mais relevantes, como os governos a expandir os seus programas que
incentivem a adoção de SGA e práticas das ferramentas de GSCM. Ao adotar um
SGA, as organizações poderão se comunicar mais eficazmente para o governo,
empenhados em melhorar o seu desempenho ambiental.

2.1.1 Os escopos de GSCM

Srivastava (2007) destaca que o âmbito de aplicação do GSCM abrange muitas
outras áreas: gestão de riscos ambientais, segurança do produto, profissionais de
saúde, segurança e prevenção da poluição, recursos de conservação e gestão dos
resíduos e logística reversa.
A filosofia GSCM é estudada sob o prisma de suas ferramentas, identificadas
como os green´s abordados, e que visam conjuntamente trabalhar seus respectivos
escopos

(os

7

R´s),

que

são

a

Redução,

Reutilização,

Retrabalho,

Recondicionamento, Reciclagem, Remanufatura e Logística Reversa), conforme
quadro 1, que apresenta a síntese dos autores que abordaram cada um dos R´s
citados por Srivastava (2007).
Os R´s aparecem na aplicação das ferramentas do GSCM, permitindo verificar
quais autores utilizam quais R´s, e sua aplicabilidade dentro do ambiente GSCM. Foi
elaborado visando permitir o conhecimento de quais autores abordam quais R´s, e
deve ser entendido como apoio as ferramentas do GSCM. O foco deste trabalho são
as ferramentas, porém, a relação com os R´s acaba-se tornando inevitável, fazendose necessário sua abordagem e aprofundamento.
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ESCOPOS DO
GSCM (R´s)

Logística
Reversa

DEFINIÇÃO DE CADA ESCOPO NO
GSCM
Utilizada para garantir os demais R´s:
trazer ítens para reciclagem, para
remanufatura,
para
recondicionamento, além da redução
de custos, de resíduos e reutilização
de embalagens na cadeia.

Redução

Promover redução de custos, de
resíduos,
de
desperdícios,
da
poluição, do tempo.

Reutilização

Propõe reutilizar, reaproveitar o
máximo de componentes durante o
ciclo de vida do produto.

Retrabalho

Visa eliminar perdas, reaproveitando
(retrabalhando) os produtos.

Recondicionamento

Criar vários ciclos de vida para o
produto.

Reciclagem

Reutilização dos produtos, eliminando
o destino final do produto como
poluidor,
recondicionando
e
reutilizando até o final de sua vida útil.

Remanufatura

Produtos
desgastados
são
restaurados para o estado de novo

AUTORES QUE ABORDAM CADA
ESCOPO
Noci e Verganti (1999); Dekker et al.
(2004); Rao e Holt (2005); Mollenkopf e
Closs (2005); Srivastava (2007); Lin e
Ho (2008); Guide Jr. e Wassenhove
(2001) e Routroy (2009).
Preuss (2001); Handfield, Sroufe;
Walton, (2004); Rao e Holt (2005);
Srivastava (2007); Hsu e Hu (2008) e
Routroy (2009)
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995); Green,
Morton e New (1998); Beamon (1999);
Preuss (2001); Ferrer e Whybark
(2001); Fleischmann et al. (2001); Guide
Jr. e Wassenhove (2001); Savaskan,
Bhattacharya e Wassenhove (2004);
Dekker et al. (2004); Rao e Holt (2005);
Mollenkopf e Closs (2005); Zhu et al.
(2006); Srivastava (2007) e Routroy
(2009).
Dekker et al. (2004); Rao e Holt (2005);
Mollenkopf e Closs (2005); Srivastava
(2007) e Routroy (2009).
Noci e Verganti (1999); Chouinard,
D´Amours e Ait-Kadi (2005); Rao e Holt
(2005); Srivastava (2007); Lin e Ho
(2008) e Routroy (2009).
Green, Morton e New (1998); Beamon
(1999); Lee, O‟Callaghan e Allen (1995);
Ferrer e Whybark (2001); Fleischmann
et al. (2001); Guide Jr. e Wassenhove
(2001); Savaskan, Bhattacharya e
Wassenhove (2004); Dekker et al.
(2004); Mollenkopf e Closs (2005); Rao
e Holt (2005); Zhu et al. (2006);
Srivastava (2007); Hsu e Hu (2008) e
Routroy (2009).
Rao e Holt (2005); Srivastava (2007);
Guide Jr. e Wassenhove (2001) e
Routroy (2009).

Quadro 1: Escopos do Green Supply Chain Management
Fonte: Elaboração Própria

Srivastava (2007) identificou estes escopos como sendo os 7R´s do GSCM, e
somente Routroy (2009) faz menção a todos os escopos, porém, sem abordá-los
diretamente, na forma de R´s, e sim, explicando cada um conforme sua abordagem
de green. Demais autores utilizam os R´s individualmente, ou em agrupamentos
menores, quando na definição das ferramentas do GSCM.
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2.1.2 GSCM e a cadeia de abastecimento

O envolvimento do GSCM nas cadeias de abastecimento pode ser visto em
Trowbridge (2001) que aponta relatórios medindo o desempenho, destacando os
programas e progresso na área ambiental desde 1995 na AMD (Advanced Micro
Devices), empresa foco de seu estudo. O autor alia o GSCM às condições de
marketing e qualidade das iniciativas como base de organização à antecipação das
necessidades dos consumidores, bem como a decisão da certificação da ISO 9000,
ISO 14001 e QS 9000 baseadas na demanda da estratégia de marketing. O mais
comum quanto as práticas de GSCM são as organizações envolverem a avaliação
do desempenho ambiental de seus fornecedores, obrigar os fornecedores a tomar
medidas que garantam a qualidade ambiental dos seus produtos, e a avaliação do
custo dos resíduos em seus sistemas operacionais (HANDFIELD et al., 2002).
Trowbridge (2001) identifica como elemento essencial da ISO 14001 a medição
da melhoria contínua com um programa sólido de medidas de performance
ambiental, utilizando para isso medições em redução na utilização de recursos (total
de água utilizada e conservada, eletricidade consumida, reciclada ou reutilizada,
combustível usado), emissão e transferência (emissão corrosiva ao ar, geração de
resíduos perigosos, resíduos sólidos enviados para eliminação) e ainda observam as
citações ou notificação de violações, inspeções e registros nos processos,
considerando toda a cadeia de abastecimento. O GSCM exige também um
compromisso de toda a organização para melhorar continuamente os impactos
ambientais da organização e extenso conhecimento e monitoramento dos recursos
organizacionais, restrições, capacidade de produção e processos (DARNALL;
JOLLEY; HANDFIELD, 2008).
Considerando o uso do GSCM como medida de desempenho e utilização de
programas ambientais, Trowbridge (2001) aponta este objetivo desde 1995 na AMD.
Sarkis (2003), Zhu e Sarkis (2006) e Routroy (2009) apontam que o GSCM surgiu
como uma estratégia de algumas empresas líderes, incluindo a Dell, HP, IBM,
Motorola, Sony, Panasonic, NEC, Fujitsu, General Motors, Toshiba, Xerox e Digital
Equipment, evidenciando que programas ambientais objetivam melhorar o
desempenho das empresas com a prática dos green´s.
Rao e Holt (2005) identificaram que as diferentes fases da cadeia de
abastecimento levam a um GSCM integrado, o que acaba por conduzir a
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competitividade e o crescimento econômico. Routroy (2009) considera que o GSCM
permite muito mais do que ganhar importância no ambiente da indústria
transformadora, permitindo ganhar vantagem competitiva devido à pressão do
governo e consciência ambiental entre os clientes. Preconiza que os antecedentes
de execução do GSCM são propostos como apoio à gestão da direção e iniciativas
do governo, e as ferramentas de execução do GSCM são propostos como Green
Sourcing, Green Design, Green Operation, Green Purchasing, Green Packaging,
Logística Reversa, SGA (Sistema de Gestão Ambiental), Green Innovation e
Customer Awareness.
Green, Morton e New (1998) identificam que uma parceria de trabalho da
cadeia de abastecimento garante a satisfação dos clientes, oferecendo produtos
mais seguros, melhorando continuamente a qualidade e reduzindo seu impacto
ambiental. Em seu estudo, identificaram que a B&Q3 avalia os seus fornecedores
mediante dez princípios, que são: (1) A qualidade do aconselhamento e suporte que
do fornecedor para a B&Q; (2) o grau de cooperação do fornecedor em resposta a
B&Q; (3) segurança e integridade do produto fornecido (adequado à finalidade); (4)
existência de um sistema de gestão da qualidade no fornecedor; (5) desempenho de
qualidade do fornecedor; (6) a política ambiental do Fornecedor; (7) registro do
fornecedor em ação ambiental e realizações; (8) noções e comprometimento do
fornecedor para fazer alterações à sua cadeia de abastecimento internacional; (9)
créditos de fornecedores de embalagens e outras questões ambientais e (10) a
capacidade do fornecedor para atender exigências presentes e futuras.
Como tal, as organizações que compram insumos de um determinado
fornecedor também adquirirem resíduos de cada fornecedor da cadeia de
abastecimento, o que é importante para que as organizações que adotam práticas
GSCM possam avaliar os impactos ambientais de seus fornecedores diretos
(Handfield et al., 2002), mas muitas vezes não controlam o impacto dos fluxos de
resíduos, além de primeiro nível da cadeia, por falta de estrutura interna para isso.
Nos últimos anos, algumas organizações começaram a confiar em suas cadeias de
suprimento para melhorar o desempenho dos seus negócios e criar valor para seus
clientes finais (HANDFIELD; NICHOLS, 2002).

3 O caso estudado por Green, Morton e New (1998). Empresa Britânica varejista de Hardware.
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A relação entre o GSCM e a cadeia de abastecimento foi evidenciada neste
trabalho durante as definições de cada ferramenta, dos escopos e nas análises de
dados, por se tratar de uma filosofia que visa difundir nos componente da cadeia
questões ambientais, e estar intrínseca a todas as ferramentas utilizadas.

2.1.3 As ferramentas do GSCM

Hsu e Hu (2008) e Routroy (2009) mencionam que as várias ferramentas
utilizadas para a prática de GSCM que foram identificadas em suas pesquisas são
complementadas por atividades que vão além dos escopos (R´s) colocados por
Srivastava (2007) e tratam principalmente de reunião, auditoria ambiental,
questionários ambientais, declaração de conformidade do pedido, relatório de ensaio
do produto e pedido e exigência do Bill of Material (BOM), tudo voltado aos
fornecedores, numa forma de extensão da responsabilidade do GSCM. Routroy
(2009) preconiza que o compromisso da implementação de práticas GSCM em
qualquer ambiente de produção é um objetivo da decisão estratégica, já que requer
quantidade significativa de tempo, esforço e recursos.
Cada cadeia de produção deve fazer uma análise ambiental das diferentes
pressões que saem dos processos da cadeia de abastecimento, e desenvolver uma
estratégia eficaz e estrutura eficiente para enfrentar essas pressões. Planos de curto
e longo prazo devem ser realizados em atividades que permitam atingir melhoras na
cadeia de abastecimento, através das ferramentas que conduzem à correta
implantação do GSCM de acordo com os autores pesquisados, e que permitirão a
aplicabilidade do roteiro de entrevista, que são: Green Sourcing (GS), Green Design
(GD), Green Manufacturing (GM), Green Operation (GO), Green Purchasing (GP),
Green Packaging (GPk), Logística Reversa (RL), Sitema de Gestão Ambiental
(SGA), Green Innovation (GI) e Customer Awareness (CA).

2.1.3.1 Green Sourcing

Preuss (2001) aponta o Green Sourcing como um tema com importância
crescente, pelo fato que a função de compras pode desempenhar um papel de
liderança no mercado corporativo de iniciativas ambientais, promovendo ganho
econômico e melhoria ecológica para a cadeia, tornando-se um veículo atraente
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para vender a idéia de iniciativas ambientais para a indústria. O Green Sourcing trata
do conjunto de processos de negócio necessários para compra de bens e serviços,
com ênfase em conceitos verdes. (MIN; GALLE, 1997; 2001; PREUSS, 2001;
ROUTROY, 2009).
Preuss (2001) sugere que a transferência das preocupações ambientais de
compra para as empresas fornecedoras representa uma conceitualização normativa
do relacionamento fornecedor/cliente, semelhante às técnicas japonesas de gestão
qualidade total (totality quality management - TQM) e just-in-time (JIT) que servem
pra difundir o ganho econômico proposto e a melhoria para a cadeia de
abastecimento. A melhora do desempenho ambiental dos fornecedores, e a
transferência das preocupações ambientais para a cadeia deve ser promovido em
parceria com o comprador (GREEN; MORTON; NEW, 1998).
Guide Jr. e Wassenhove (2001) são otimistas quanto a devolução de produtos
com um custo maior, e tratam o preço de transferência como custo de aquisição,
considerando uma fonte potencial de lucro, que muitas vezes permite vender os
produtos por um preço muito maior do que a soma dos custos de aquisição e
remanufatura, visando levar a atitudes e comportamentos diferentes. Convergindo
com o Green Sourcing, Preuss (2001) identifica nas iniciativas de design em GSCM
que a função de compras pode atingir uma grande contribuição para a rentabilidade
da empresa em negociar reduções de preços com os fornecedores, incluindo na
concepção do produto alternativas de integração entre compras e seus
fornecedores.
Na realidade, a influência das compras vai muito mais longe, pois a aquisição
não só afeta fornecedores de imediato, mas todos os participantes da cadeia de
abastecimento. Concebem compras como função instrumental no estabelecimento
de uma cadeia de abastecimento verde, estendendo nas ligações da cadeia de
abastecimento o impacto ambiental de uma empresa e sua função de gestão da
oferta para as demais empresas da cadeia. O quadro 2 trata dos construtos
identificados na ferramenta do green sourcing, e que serão exploradas na pesquisa.

CONSTRUTOS
AUTORES (ANO)
Liderança no mercado corporativo de iniciativas ambientais
Preuss(2001)
Melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios, transferir Green, Morton e New
preocupações ambientais (integração da cadeia de abastecimento)
(1998) e Preuss(2001)

Quadro 2: Construtos do Green Sourcing
Fonte: Elaboração Própria
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Neste trabalho estes construtos serão observados quanto ao conhecimento da
equipe de gestão mediante crescimento de mercado e reconhecimento dos
consumidores, e se existiu melhoria no desempenho dos fornecedores, bem como
se dá a integração com a cadeia e de que forma as melhorias são medidas, e como
se dá o acompanhamento destas melhorias.

2.1.3.2 Green Purchasing

O Green Purchasing (GP) é conhecido como uma prática de compra com
consciência ambiental, reduzindo as fontes de desperdício e promovendo a
reciclagem e recuperação de materiais adquiridos, sem afetar os requisitos de
desempenho de tais materiais. Preuss (2001) inter relaciona a aquisição com as
atividades de GSCM, objetivando influenciar a estrutura do mercado de fornecimento
de tal forma que a empresa pode utilizar a oferta de oportunidades que o mercado
oferece e pode evitar ou atenuar os riscos decorrentes destes mercados.
Green, Morton e New (1998) identificaram que, tradicionalmente, a função de
compras, também descrita como contratos de compras em supply chain
management, tem sido considerada um serviço de apoio, promovendo uma melhor
gestão ambiental nas organizações e em toda a cadeia de abastecimento. Preuss
(2001) reconhece que compras obtiveram ganhos significativos nas últimas décadas,
e enfatiza o “efeito multiplicador verde” das cadeias de abastecimento em todo o seu
trabalho, considerando o poder de compras de transmitir a seus fornecedores
exigências ambientais.
Green, Morton e New (1998) identificam como sendo a difusão das melhorias
ambientais, que podem operar de forma diferente nas indústrias e cadeias de
abastecimento, esperando que a eficácia das políticas de compras ecológica variam
entre os contextos de multiplicador e pressionador. A função de compras se estende
à cadeia de valores (do fornecedor ao consumidor) quando as organizações
informam aos compradores maneiras de reduzir seus impactos ao ambiente natural,
e assim pra toda a cadeia, objetivando os impactos ambientais de uma organização
até o produto final e os custos. (HANDFIELD; SROUFE; WALTON, 2004)
Preuss (2001) defende a redução de custos nas atividades de compras no
GSCM como uma área muito importante para o desempenho do setor, com base na
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magnitude das despesas com materiais e componentes na indústria, influenciando
economicamente num menor custo de materiais. A descoberta e a visão de
processo e valor pela abordagem econômica empresarial e extensão da
investigação para algo além das questões apenas operacionais permitiu colocar uma
lente estratégica sobre a gestão de devoluções e gerenciamento de produtos de
aquisição para a gestão de remanufaturados (projeto do canal, incluindo
programação e planejamento de compras) (GUIDE JR.; WASSENHOVE, 2001). Os
benefícios potenciais realizando o GP tratam da redução de custos e resíduos,
reputação e imagem da empresa reforçada e melhor desempenho ambiental, e
finalizam com os principais obstáculos do GP, que tratam do alto custo dos
programas ambientais, reciclagem e reutilização anti-econômica e disponibilidade
(ROUTROY, 2009).
O quadro 3 evidencia os construtos da ferramenta Green Purchasing, e
oportunizam explorá-la na abordagem das empresas metais mecânicas em estudo.

CONSTRUTOS
Avaliação e redução do custo dos resíduos

AUTORES (ANO)
Preuss (2001), Handfield, Sroufe;
Walton, (2004)
Medições da redução dos impactos ambientais na utilização Handfield, Sroufe; Walton, (2004)
de recursos
Multiplicador e pressionador das melhorias ambientais via Green, Morton e New (1998) Preuss
compras
(2001)
Projeto do canal, incluindo programação e planejamento dos Guide Jr. e Wassenhove (2001)
recursos

Quadro 3: Construtos do Green Purchasing
Fonte: Elaboração Própria

Observa-se que algumas das questões-chave na GP incluem a coordenação
com os fornecedores para conduzir a inovação ou investigação ambiental, a
certificação ambiental do fornecedor e as questões de conformidade do fornecedor
com a iniciativa ambiental, sugerindo que a compra poderia se tornar um importante
agente de mudança sobre as iniciativas ambientais da cadeia de abastecimento. Os
construtos da ferramenta Green Purchasing permitem identificar na indústria metal
mecânica do Alto Vale do Itajaí como avaliam custos, impactos ambientais e de que
forma multiplicam estas questões aos seus fornecedores na forma de educação,
comunicação e integração das funções ambientais da cadeia.
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2.1.3.3 Green Design
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e Whybark (2001), Fleischmann et al.
(2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006), Srivastava (2007) e
Routroy, (2009) tratam de outra proposta de apoio ao GSCM, o Green Design (GD),
que enfatiza tanto o design ambientalmente consciente e avaliação do ciclo de vida
e análise de produtos. Defendem o desenvolvimento de uma compreensão de como
as decisões de projeto afetam a compatibilidade ambiental do produto, apresentando
o GD também como design sustentável, eco-design e design de ambiente, que
significa projetar produtos com os princípios da coesão econômica, social e
sustentabilidade

ambiental

(LEE;

O‟CALLAGHAN;

ALLEN,

1995;

FERRER;

WHYBARK, 2001; FLEISCHMANN et al., 2001).
Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Zhu et al. (2006) observam que no processo
de gestão do design existe a preocupação com a minimização dos impactos do ciclo
de vida completo dos produtos e serviços (energia, materiais, distribuição,
embalagem), sendo um dos aspectos chave facilitar a reutilização, reciclagem e
valorização através de um design inteligente, de tal forma que se torna fácil
desmontar produtos utilizados. Existe convergências entre green sourcing (GS) e
green design (GD) através da função de compras, que podem atingir maior
contribuição para a rentabilidade da empresa ao negociar reduções de preços com
os fornecedores (PREUSS, 2001). Outra convergência aparece no processo de
inovação através da influência em reciclagem e Design, colocando o papel de
decisão dos engenheiros dos departamentos de design como um problema
especialmente importante, face os efeitos críticos sobre os tipos de tecnologias e
conhecimentos que oportunizarão à empresa se manter de forma sustentável.
(GREEN; MORTON; NEW, 1998).
Green, Morton e New (1998) verificaram que quanto mais cedo medidas em
design começam a influenciar fatores ambientais na seleção dos projetos, é mais
provável que as inovações direcionem a empresa cada vez mais para operações
verdes, e consequentemente sua cadeia de abastecimento via reformulação do
produto, com tendências de design de desmontagem e design ambientais. Guide Jr.
e Wassenhove (2001) identificaram como direcionadores para os sistemas de design
o volume de devoluções, o valor marginal do tempo e a qualidade dos produtos
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retornados, utilizando como exemplo o caso de produtos sensíveis, como microcomputadores que exigem uma resposta rápida.
Guide Jr. e Wassenhove (2001) apontam que o Green Design requer uma
perspectiva integrada entre as taxas de cobrança do processo de aquisição, tratado
como o mecanismo que garante durabilidade das decisões de design que afetam as
operações de remanufatura e revenda com o ciclo de vida e valor de tempo do
produto. A colaboração entre os departamentos internos é essencial para a
manutenção de práticas em GSCM, onde uma organização deve coordenar seu
departamento de design de produto com o seu departamento de marketing e de
seus fornecedores em um esforço para minimizar o desperdício e o impacto
ambiental em cada nó da cadeia de abastecimento. (DARNALL; JOLLEY;
HANDFIELD, 2008).
Em sintese, verifica-se que para a obtenção do sucesso do green design exige
cruzamento interno de cooperação funcional entre a companhia inteira e cooperação
externa com outros parceiros em toda a cadeia de abastecimento. GD
significativamente influencia o custo de desmontagem, inspeção e reparo de
componentes, a re-produção e reciclagem. O quadro 4 evidencia os construtos do
Green Design, e permite definir as abordagens desta ferramenta na indústria metal
mecânica do Alto Vale do Itajaí.

CONSTRUTOS
AUTORES (ANO)
Avaliação e redução do custo dos resíduos
Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Zhu et al.(2006)
Medições da redução dos impactos ambientais Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006)
na utilização de recursos
Avaliação do ciclo de vida e análise de produtos Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e Whybark
(2001), Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e
Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006), Srivastava
(2007), Routroy, (2009)
Colaboração entre os departamentos internos, Darnall, Jolley e Handfield (2008)
marketing e fornecedores

Quadro 4: Construtos do Green Design
Fonte: Elaboração Própria

Dentro da proposta do green design, observando os construtos desta
ferramenta, cabe identificar como se dá a avaliação e redução do custos dos
resíduos, bem como medição dos impactos ambientais e ciclo de vida do produto. É
função da ferramenta Green Design promover interface entre os departamentos
internos com os componentes da cadeia de abastecimento.
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2.1.3.4 Green Packaging

Green, Morton e New (1998) citam exemplos de acordos de colaboração com
base em vantagens mútuas cada vez mais comum no contexto das embalagens. No
setor de cuidados de saúde, o esforço de racionalização de embalagens tem gerado
inovações que têm efeitos positivos sobre os custos e o impacto ambiental sem
comprometer o desempenho do produto, gerando evidências abundantes do setor
de varejo desses tipos de empreendimentos. Todas as formas de poluição geradas
pelo uso incompleto de materiais usados em embalagens e energia podem ser
superados por um reforço na produtividade dos recursos, o que exige que os
gestores reconheçam o custo de oportunidade desperdiçado nos recursos e mudem
sua abordagem para lidar com questões ambientais, utilizando tecnologias mais
limpas. (PREUSS, 2001)
Rao e Holt (2005) e Routroy (2009) abordam o Green Packaging no GSCM
como o minimizador da quantidade de material utilizado, e aborda as preocupações
ambientais que cercam a embalagem do produto. Porém, além da avaliação do
desperdício dos fornecedores de primeiro nível, a maioria dos esforços em GSCM se
concentram sobre embalagens e resíduos, em vez do processo pelo qual os
fornecedores produzem os seus produtos e utilizam os seus insumos. (DARNALL;
JOLLEY; HANDFIELD, 2008).
O Green Packaging visa incutir práticas do GSCM nos benefícios gerados pelo
correto desenvolvimento e manuseio das embalagens, sendo que as convergências
das ferramentas de GSCM permitem verificar que todas elas interagem sobre si. Por
exemplo,

práticas

verdes

envolvendo

embalagens

incluem

inovações

em

embalagem, uso de embalagens retornáveis, desenvolvimento, planejamento, etc.
Os construtos desta ferramenta podem ser vistos no quadro 5.

CONSTRUTOS
Iniciativa dos gestores, treinamento e uso dos colaboradores internos
Uso de tecnologias mais limpas
Melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios, transferir
preocupações ambientais (integração da cadeia de abastecimento)

AUTORES (ANO)
Preuss (2001)
Preuss (2001)
Darnall, Jolley e Handfield
(2008)

Quadro 5: Construtos do Green Packaging
Fonte: Elaboração Própria

Face estas variáveis, a pesquisa visa levantar qual o percentual de retorno das
embalagens após a vida útil ao fabricante, e quais ações para garantir cada vez
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maior retorno destas. Quanto a alta administração, como são planejadas e
monitoradas as reuniões pela alta administração, como são as reuniões para
avaliação de melhorias e desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas
informatizados para previsão de vendas ou variação de custos de produção.
A pesquisa visa também verificar quais as melhorias implantadas quanto ao
uso de embalagens via tecnologias mais limpas e as soluções que geraram.

2.1.3.5 Green Operation

Green, Morton e New (1998) identificaram no Green Operation que as
empresas estão em contínua competição para encontrar novos produtos de sucesso
e formas de tornar os produtos mais baratos (busca constante de novos métodos de
produção, novas tecnologias), que trazem mal entendido quanto aos riscos para o
meio ambiente face as práticas de usar e descartar. No entanto, tradicionais
estruturas organizacionais geralmente são fragmentadas com a aquisição de
serviços de operação separadamente entre marketing e vendas, e as operações de
funcionamento independente dos recursos humanos, com cada um tendo suas
próprias metas (TROWBRIDGE, 2001).
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock (1998), Fleischmann et al. (2001),
Ferrer e Whybark (2001) e Majumder e Groenevelt (2001) abordam o Green
Operation como unidade de apoio ao GSCM, objetivando a fabricação de produtos
ambientalmente amigáveis com os recursos mínimos (materiais, energia, água, etc)
e desperdício. Questões que precisam ser abordadas no GO (Green Operation)
através do GM (Green Manufacturing) são conceitos de fabricação enxuta (energia,
água, substâncias perigosas, resíduos, emissões, entre tantas outras) e definem que
o sucesso depende do material, processo, ambiente e embalagens de montagem,
resultando em minimização do consumo de recursos, das descargas ambientais e a
minimização sintetizada de ambos (ROUTROY, 2009).
Guide Jr. e Wassenhove (2001), Savaskan, Bhattacharya e Wassenhove
(2004), Chouinard, D´Amours e Ait-Kadi (2005) e Srivastava (2007) identificam os
fabricantes-chave, membros nas cadeias de produção da indústria transformadora,
como o foco e a execução dos conceitos verdes, entendendo a cadeia de
abastecimento como um grande processo de operação. Chouinard, D´Amours e AitKadi (2005) e Srivastava (2007) colocam a recuperação de produtos como o amplo
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conjunto de atividades destinadas a recuperar o valor de um produto no final da sua
vida útil através do reparo, com qualidade geralmente inferior a dos novos produtos.
Além do reparo, a renovação visa recuperar valor ao produto, objetivando trazer
produtos usados até uma qualidade especificada minimizando resíduos enviados
para aterros sanitários através de refabricação e de reciclagem (SAVASKAN;
BHATTACHARYA; WASSENHOVE, 2004).
Guide Jr. e Wassenhove (2001) verificaram em seus estudos que, para fazer
remanufatura economicamente atrativa, a empresa também precisa de quantidades
adequadas de produtos usados da qualidade e preço certo, na hora certa, bem
como um mercado para os produtos recuperados, ou seja, é preciso ir muito além
dos limites técnicos e operacionais e tomar uma perspectiva de operações de
negócios globais. A fim de avançar para uma perspectiva de fluxo de operações,
Guide Jr. e Wassenhove (2001) utilizam três sub-processos, que são: desenvolver
produto de gestão de devoluções (Front End), remanufaturar questões operacionais
(Motor) e o desenvolvimento do mercado de produtos remanufaturados (back-end).
Uma vez que qualquer um destes três sub-processos pode gerar um gargalo,
deve-se

questionar

se

alguém

quer

comprar

produtos

remanufaturados

(desenvolvidos no mercado), se o produto pode ser recuperado quanto ao valor de
retorno a um custo razoável (remanufaturado), e se existe acesso suficiente aos
produtos utilizados (gerenciamento de devoluções de produtos), identificando no
processo de início, meio e fim (ciclo de vida) do produto necessidades de
alternativas de gestão (GUIDE JR.; WASSENHOVE, 2001).
O quadro 6 apresenta os construtos do Green Operation, que influencia na
abordagem a ser efetuada na indústria foco deste trabalho.

CONSTRUTOS
Avaliação e redução do custo dos resíduos

AUTORES (ANO)
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock (1998),
Fleischmann et al. (2001), Ferrer e Whybark (2001) e
Majumder e Groenevelt (2001)
Projeto do canal, incluindo programação e Preuss (2001)
planejamento dos recursos
Avaliação do ciclo de vida e análise de Chouinard, D´Amours e Ait-Kadi (2005), Savaskan,
produtos
Bhattacharya e Wassenhove (2004), Srivastava
(2007), Guide Jr. e Wassenhove (2001)
Colaboração entre os departamentos Trowbridge (2001), Handfield, Sroufe; Walton, (2004)
internos, marketing e fornecedores

Quadro 6: Construtos do Green Operation
Fonte: Elaboração Própria
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Para a ferramenta do Green Operation e suas variáveis serão verificados como
os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção do
produto, seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto final ao
consumidores e quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos
fornecedores, observando também como se dá a revisão e adoção de novas
práticas para aumento da eficiência do sistema produtivo, e quais as exigências
ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do processo
(consciência ambiental).

2.1.3.6 Green Manufacturing

Green, Morton e New (1998) identificaram como resultados do Green
Manufacturing a relação entre o Green Innovation & Green Design em GSCM, e
pode levar um tempo considerável para ser introduzido na empresa através de um
portfólio de produtos e processos. Yu e Son (2008) mencionam que o GM (Green
Manufacturing) integra o GSCM sobre os impactos ambientais e de eficiência dos
recursos, considerando a gestão envolvida na tecnologia de fabricação, envolvendo
fornecedores, fabricantes, e usuários em toda a cadeia logística.
O Green Manufacturing é responsável pelo gerenciamento do processo verde,
centralizando as decisões e integralizando as atividades. Serve para gerenciar o
processo, porém, pouco se tem observado sobre esta ferramenta. Difere-se do
Green Operation pelo fato de que o GO atua diretamente no processo, enquanto o
GM atua em todos os Green´s, na forma de gerenciamento. O quadro 7 aborda o
construto desta ferramenta.
CONSTRUTOS
Avaliação e redução do custo dos resíduos
projeto do canal, incluindo programação e planejamento dos recursos
Uso de tecnologias mais limpas

AUTORES (ANO)
Yu e Son (2008)
Green, Morton e New (1998)
Green, Morton e New (1998)

Quadro 7: Construtos do Green Manufacturing
Fonte: Elaboração Própria

Estas questões foram investigadas observando como a alta administração
aplica procedimentos ou metodologias de trabalho para melhorar o desempenho
ambiental proposto e testado, a fim de quantificar as melhorias em GSCM para
determinar o impacto das estratégias no desempenho da empresa, tanto econômico
como financeiro.
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2.1.3.7 Logística Reversa

Outra abordagem sobre as ferramentas do GSCM pode ser vista em Dekker et
al. (2004), Mollenkopf e Closs (2005) e Routroy (2009) que trata da Logística
Reversa, vista como a nova fronteira da gestão, que inclui o manejo e disposição
das devoluções de produtos e a utilização de materiais relacionados e informações,
e que é realizado por diferentes pontos de fabricação nas cadeias de abastecimento
devido a retornos, re-produção, reciclagem, reparação, reutilização.
Leite (2003) define Logística Reversa como a atividade que planeja, opera e
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de
pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio
dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas:
econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. Brito e
Dekker (2004) tratam a logística reversa como o processo de planejamento,
implementação e controle reverso dos fluxos de matérias-primas, no processo de
inventário, embalagem e produtos acabados, a partir de uma produção, distribuição
ou ponto de uso, a um ponto de valorização ou eliminação adequada do ponto. Trata
da busca de valor no processo de reversão do fluxo de produtos (LEITE, 2003;
RUBIO; CHAMORRO; MIRANDA, 2008; GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 2008).
Dekker et al. (2004) e Rubio, Chamorro e Miranda (2008) identificam três áreas
necessárias para investigar a logística reversa, que compreendem: gestão da
cobrança e distribuição de produtos acabados, planejamento da produção e gestão
de inventário e o gerenciamento da cadeia de suprimentos (gestão) considerando a
logística reversa. As empresas precisam perceber o valor oculto em Logística
Reversa e começar a concentrar-se nesta área, entendendo o impacto financeiro
das estratégias de RL, desenvolvendo uma estrutura hierárquica para a tomada de
decisões, encontrando a viabilidade de redes com fins lucrativos na Logística
Reversa, tornando-se atualmente através da informação e comunicação como
tendências para desempenhar um papel chave na coordenação e integração das
atividades de GSCM (SRIVASTAVA, 2007; ROUTROY, 2009).
Routroy (2009) observa a cadeia de abastecimento como um pré-requisito para
o desenvolvimento sustentável, com os clientes cada vez mais exigindo saber de
onde os produtos vêm, como são feitos e distribuídos, e os impactos que a futura
legislação terá sobre os produtos que compram. Os produtos acabados podem ser
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retornados e recuperados quando um produto funcional é substituído por outro com
atualização tecnológica, quando torna-se tecnicamente obsoleto ou não contém
qualquer utilidade para o usuário atual (GUIDE JR. et al., 2009).
Burgos e Céspedes (2001) e Rubio, Chamorro e Miranda (2008) verificam que,
embora tenha havido algumas obras anteriores enfocando questões relacionadas
com a logística reversa, a pesquisa atual é muito recente, sua origem data de 1995,
e o número crescente de publicações confirma o atual interesse de acadêmicos e
profissionais nas operações de logística reversa, porém, com forte tendência
ambiental. Rubio, Chamorro e Miranda (2008) em seus estudos realizados em
journals de 1995 a 2005 identificaram uma crescente tendência a estudos em
logística reversa. Srivastava (2007) apontou que a maioria dos estudos em GSCM
se dá em ambientes de produção e em cadeias de abastecimento.
Em conformidade ao uso da logística reversa como ferramenta do GSCM, Leite
(2003) a aborda na forma de evitar que os materiais terminem na disposição final
sem serem reaproveitados, ou seja, poluindo, destacando a remuneração de todas
as etapas reversas que satisfaçam aos interesses econômicos dos diversos
agentes. Brito e Dekker (2004) abordam a logística reversa como gestão de resíduos
(refere-se essencialmente à recolha e tratamento de resíduos - produtos para os
quais não há recurso novo), colocam como cerne desta questão a dificuldade da real
definição de resíduos.
A Logística Reversa concentra-se nas correntes em que existe algum valor a
ser recuperado e o resultado entra em uma cadeia de abastecimento, de um produto
novo, diferenciando-se da logística verde por considerar aspectos ambientais em
todas as atividades de logística e focar especificamente na logística de distribuição,
ou seja, do produtor ao cliente. Esta abordagem de cadeia de abastecimento e foco
na logística de distribuição é abordada nos vários greens, cabendo a logística
reversa dentro da filosofia GSCM a responsabilidade das atividades de retorno.
Rogers e Tibben-Lembke (1999) e Srivastava (2007) defendem que a produção
verde visa reduzir os encargos ecológicos com material adequado e tecnologias,
enquanto a remanufatura se refere a um processo industrial em que produtos
desgastados são restaurados para o estado de novo, cabendo a logística reversa
neste processo questões de planejamento, execução, e controle da eficiência e
rentabilidade processo, minimizando resíduos e perigos gerados durante a
produção. Giovannini e Kruglianskas (2008) identificaram que para estas condições
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essenciais se tornem realidade, há desafios estratégicos a serem enfrentados. Está
cada vez mais claro para a direção das empresas que, para serem globalmente
competitivas e continuar assim, é preciso garantir que a questão ambiental esteja no
centro de sua estratégia.
Outro ponto observado na pesquisa trata das confusões geradas entre
Logística Reversa e fatores ambientais, tais como retorno e reciclagem. Inicialmente
o GSCM gera confusões pelo fato de ter em seu nome o “gerencimento da cadeia de
suprimentos – SCM (supply chain management), com o adicional verde (green).
Souza e Novaes (2004) apontam esta confusão, e em seu estudo observam que:
...se tem observado um crescente interesse pelo assunto e convencionouse chamar este fluxo adicional dos produtos de “Logística Reversa”, porém
ainda não existe uma clara definição sobre o que representa o tema e,
mesmo na literatura especializada, freqüentemente a logística reversa está
sendo confundida com reciclagem, com reuso de materiais ou com fluxo
reverso de mercadorias. Existe uma clara mistificação do nome e a logística
reversa já esta sendo exageradamente considerada por alguns como
“Logística Verde”. (SOUZA E NOVAES, p 1, 2004).

Rubio, Chamorro e Miranda (2008) apontam que:
Dada a sua novidade como uma área de pesquisa, a definição de logística
reversa pode causar certa confusão entre os interessados na área, com o
resultado que muitas vezes pode ser confundido com problemas
relacionados a ela, mas absolutamente distinta: ecologia industrial, cadeias
verdes de suprimentos, gestão de resíduos, etc (RUBIO, CHAMORRO E
MIRANDA, P 2, 2008).

Com base nestas definições, confusões e identificação de várias ferramentas, e
pelo fato de que ficou evidenciado que o GSCM trata do “esverdeamento” das
variáveis envolvidas em cadeias de abastecimento através de suas ferramentas, fezse necessário abordar todas as ferramentas do GSCM, objetivando elaborar e
identificar os construtos utilizados em cada ferramenta, para facilitar a abordagem
via roteiro de coleta de dados.
Em resumo, a logística reversa na abordagem dos autores é responsável por
reaproveitar processos, produtos, reduzir custos, eliminar desperdícios, fazendo com
que os produtos tenham também um cuidado não só do produtor para o cliente, mas
do cliente ao produtor, recuperando componentes, convergindo com outras
ferramentas, definindo estratégias de fabricação para tal, sensibilizando os clientes,
o que já é verificado como uma prática de sistema de gestão ambiental, com os
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controles e objetivos e metas devidamente definidos. O quadro 8 evidencia os
construtos desta ferramenta.

CONSTRUTOS
AUTORES (ANO)
Melhorar o desempenho do fornecedor, medir Leite (2003), Rubio, Chamorro e Miranda (2008)
desperdícios, transferir preocupações ambientais e Giovannini e Kruglianskas (2008)
(integração da cadeia de abastecimento)
Iniciativa dos gestores, treinamento e uso dos Giovannini e Kruglianskas (2008)
colaboradores internos
Uso de tecnologias mais limpas
Guide Jr. et al. (2009), Rogers e Tibben-Lembke
(1999) e Srivastava (2007), Green, Morton e
New (1998)
Fluxo reverso de informações
Dekker et al. (2004), Mollenkopf e Closs (2005),
Rubio, Chamorro e Miranda (2008), Routroy
(2009)

Quadro 8: Construtos da Logística Reversa
Fonte: Elaboração Própria

Quanto ao monitoramento e controle, cabe verificar na logística reversa como
são monitoradas a cadeia de abastecimento, e principalmente, como os custos da
logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa ambiental,
bem como questões de fluxo reverso de informações, além do que já foi citado em
outras ferramentas, tais como uso de tecnologias limpas, apoio e iniciativa dos
gestores e treinamento dos colaboradores internos.
2.1.3.8 Sistema de Gestão Ambiental – SGA

Darnall, Jolley e Handfield (2008) identificaram que embora as características
institucionais específicas de um SGA variam entre as organizações, todas envolvem
o estabelecimento de uma política ou plano ambiental, submetidos a avaliações
internas da organização quanto aos impactos ambientais, incluindo as mudanças ao
longo do tempo, criando metas quantificáveis para reduzir os impactos ambientais
através do progresso da implementação por meio de auditorias sistemáticas quanto
ao atendimento dos objetivos, corrigindo desvios e oportunizando revisão.
Darnall, Jolley e Handfield (2008) apontam a implementação do SGA como
caminho para a obtenção da certificação para a norma ISO 14001, assegurando que
o SGA atende a norma ISO 14001 e oportuniza o GSCM, pois em preparação para a
certificação, a organização deve caracterizar os procedimentos e planos que formam
o seu SGA. Uma vez certificado, o rótulo ISO 14001 indica que a organização tem
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implementado um sistema de gerenciamento de documentos quanto a aspectos da
poluição ambiental da organização, identificando um processo de prevenção,
continuamente aprimorado ao longo do tempo. Apesar do interesse crescente em
SGA e os benefícios que eles oferecem, sabe-se muito pouco sobre o
relacionamento que esses sistemas têm na cadeia de abastecimento de uma
organização quanto as práticas de SGA em GSCM, apontando dúvidas quanto a
necessidade de um SGA para avaliação dos impactos ambientais da cadeia de
abastecimento, por entender que o foco do SGA geralmente se estende até o limite
da organização (HANDFIELD; SROUFE; WALTON, 2004).
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009) identificaram no SGA
uma ferramenta que muitas empresas querem implementar visando ganhar tempo,
competitividade e vantagem de custo, e o seu papel não pode ser desconsiderado,
geralmente vinculando seu SGA aos padrões internacionais, da ISO 14001, com
base sobre o custo-benefício resultante da certificação. Handfield, Sroufe e Walton
(2004) apontam que empresas com SGA podem ter poucas razões para "esverdear"
suas cadeias de abastecimento, uma vez que podem promover-se como empresa
ambientalmente pró-ativa, objetivando apenas a certificação ISO 14001. As
abordagens de SGA tratam da gestão estratégica com foco ambiental, que definem
como uma organização irá abordar seus impactos sobre o meio ambiente natural
(DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008).
Routroy (2009) defende que o sistema ajuda as organizações a desenvolverem
um conjunto de procedimentos e metodologias de trabalho para melhorar o
desempenho ambiental proposto e testado, a fim de quantificar as melhorias em
SGA para determinar o impacto das estratégias no desempenho financeiro, sendo
que a implementação de uma estratégia de SGA não impacta negativamente no
desempenho financeiro de uma empresa, oferecendo uma abordagem estruturada
para o planejamento e execução de proteção do ambiente. Darnall, Jolley e
Handfield (2008) colocam que a relação entre as práticas SGA e GSCM são
potencialmente

complementares

e

tem

implicações

significativas

para

a

sustentabilidade ambiental de uma organização, porque juntos eles oferecem uma
abordagem mais abrangente da definição e estabelecimento de sustentabilidade
entre as redes de organizações empresariais.
Darnall, Jolley e Handfield (2008) identificaram que o SGA oferece uma
estrutura de gestão para apoiar a cadeia de abastecimento quanto as decisões de
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gestão que afetam o ambiente natural e, conseqüentemente, as organizações que
têm experiência com SGA podem achar mais fácil a adoção de práticas GSCM.

CONSTRUTOS
AUTORES (ANO)
Relatórios e avaliação desempenho ambiental dos fornecedores, Darnall, Jolley e Handfield
reuniões, declaração de conformidade do produto
(2008)
Avaliação, redução do custo dos resíduos
Green, Morton e New (1998;,
Pun et al. (2002); Zutshi e
Sohal (2004) e Routroy (2009)
Certificações ISO aliado com GSCM
Trowbridge (2001); Handfield,
Sroufe; Walton, (2004); Pun et
al. (2002); Zutshi e Sohal
(2004) e Routroy (2009)
Monitoramento dos recursos organizacionais
Routroy (2009)
Prevenção da poluição e capacidades de gestão, gerenciamento Darnall, Jolley e Handfield
de produtos
(2008)
Melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios, Darnall, Jolley e Handfield
transferir preocupações ambientais (integração da cadeia de (2008)
abastecimento)
Colaboração entre os departamentos internos, marketing e Pun et al. (2002); Zutshi e
fornecedores
Sohal (2004) e Routroy (2009)
Iniciativa dos gestores, treinamento e uso dos colaboradores Pun et al. (2002); Zutshi e
internos
Sohal (2004) e Routroy (2009)

Quadro 9: Construtos do Sistema de Gestão Ambiental
Fonte: Elaboração Própria

O SGA foi abordado em praticamente todas as variáveis de green
evidenciadas, mesmo porque muitos ligam questões das certificações ISO como um
passo para o GSCM, e as certificações exigem planejamento, gerencimento,
redução e monitoramento de resíduos, tendo então questões ligadas ao SGA já
abordadas nas variáveis de outras ferramentas. O quadro 9 apresenta os construtos
que compõem esta ferramenta.
Quanto ao Sistema de Gestão Ambiental – SGA a investigação verificará se as
empresas tem certificação ISO, como se dá o planejamento com fornecedores
quanto a impactos, melhorias, medições e avaliações, em quanto se dá o aumento
de desempenho dos fornecedores envolvidos no processo, e como se dá a
comunicação e colaboração entre os setores internos.
2.1.3.9 Green Innovation

Green, Morton e New (1998) definem a inovação tecnológica (Green
Innovation) como uma característica central das modernas sociedades industriais,
observadas nas empresas maiores, que estão em contínua competição para
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encontrar novos produtos de sucesso e formas de tornar os produtos mais baratos.
Noci e Verganti (1999), Lin e Ho (2008) e Routroy (2009) abordam o Green
Innovation no GSCM como a parte que trata do gerenciamento da cadeia de
suprimentos para a frente (atendimento ao consumidor) e logística reversa, para
alcançar um melhor desempenho ambiental, redução de custos e melhoria da
satisfação do cliente por toda a vida do ciclo dos produtos, ou seja, a inovação verde
trata das práticas do conjunto dos greens que compõem as ferramentas de GSCM.
Lin e Ho (2008) e Routroy (2009) defendem que a alta administração deve
apoiar e encorajar esse esforço com os devidos recursos, listando os diferentes
componentes da organização inovadora, tais como visão compartilhada, liderança e
vontade de inovar, permanente e contínuo desenvolvimento individual, com externo,
clima criativo e aprendizagem organizacional. Esforços contínuos devem ser feitos
para a inovação verde, o que aumentará o ritmo dos esforços verdes drasticamente.
Green, Morton e New (1998) identificaram em seus estudos que nos últimos 30
anos, economistas, sociólogos e pesquisadores de gestão têm explorado as forças
externas que influenciam o ritmo, escala e tipo de inovação industrial e as identificou
como sendo importantes. Green, Morton e New (1998) analisaram os fatores que
influenciam a inovação dentro das empresas, e constataram que se as pequenas
empresas são mais inovadoras do que as grandes, as estratégias e as relações
entre as diferentes partes de uma empresa que são desenvolvidas bem como as
razões e os resultados da colaboração entre as empresas é resultado da complexa
combinação de fatores sociais, econômicos e técnicos, cada um com sua própria
dinâmica, que sustentam a inovação.
Green, Morton e New (1998) preconizam que os resultados de inovação e
design podem levar um tempo considerável para ser introduzido na empresa, na
forma de um portfólio de novos produtos e processos, e observam que, mesmo com
um grande empenho dos recursos ou em resposta a uma emergência percebida, a
dinâmica da inovação em GSCM exige planejamento e tempo disponível.
Estes resultados implicam no reconhecimento de muitos atores independentes
que precisam ser coordenados a fim de liberar o valor potencial de negócios do
Green Innovation no GSCM, com muitos tipos diferentes de retorno dos volumes
durante e mesmo depois do ciclo de vida do produto, para os quais é preciso
encontrar formas inovadoras para recuperar o valor (GUIDE JR.; WASSENHOVE,
2001).
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O Green Innovation está presente em variáveis convergentes com outras
ferramentas do GSCM, pois promove inovação em vários aspectos das operações
verdes observadas. Os construtos desta ferramenta são abordadas no quadro 10.

CONSTRUTOS
Vantagem competitiva através da consciência
(experiência) dos clientes
Avaliação do ciclo de vida e análise de produtos

AUTORES (ANO)
ambiental Lamming e Hampson (1996),
Zsolani (2002) e Roytroy (2009)
Noci e Verganti (1999), Lin e
Ho (2008) e Routroy (2009)
Colaboração entre os departamentos internos, marketing e Guide Jr. e Wassenhove (2001)
fornecedores
Iniciativa dos gestores, treinamento e uso dos colaboradores Lin e Ho (2008) e Routroy
internos
(2009)

Quadro 10: Construtos do Green Innovation
Fonte: Elaboração Própria

Para esta ferramenta, em conformidade aos construtos, observar-se-á os
ganhos quanto a vantagem competitiva dos membros da cadeia (se conhecem, se
monitoram, bem como se planejam), além da existência de projeção e análise do
ciclo de vida dos produtos (e do pensar ambiental), finalizando com a iniciativa dos
gestores apoiando e promovendo o GSCM.

2.1.3.10 Customer Awareness

Uma última abordagem quanto ao apoio pode ser encontrada nos estudos de
Lamming e Hampson (1996), Zsolani (2002) e Routroy (2009) que trata do Customer
Awareness, que trata da experiência do cliente, em que empresas que adotam as
práticas GSCM querem os clientes para perguntar e dar mais valor aos produtos
verdes, o que geralmente não o fazem.
Routroy (2009) usa como exemplo a maioria dos consumidores dos Estados
Unidos, que tem sua decisão de compra que deveria influenciar as práticas
produtivas a desejar, afirmando ainda que os consumidores estão dispostos a pagar
mais pelos danos causados ao ambiente, diferente do que já é praticado na China,
onde encontraram mais consumidores aptos a desenvolver uma consciência
ambiental cada vez mais intensificada e preferirem produtos "verdes", procurando
produtos de demanda leve, limpos e verdes, dando mais importância as pressões
governamentais, afetando o desempenho ambiental das empresas. Routroy quanto
aos interesses dos consumidores, afirma que:
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...os conceitos verdes na cadeia de produção devem ser estudadas com
perfeição. Esta é a necessidade da hora, porque eles estimam os impacto
de diferentes processos, atividades e ciclos de vida do produto no ambiente
ao longo da cadeia de abastecimento. A partir desta discussão, é claro que
a implementação do GSCM no ambiente de produção exige necessidades e
esforços de todos os cantos, e não estão limitados aos clientes, à mídia, ao
governo, aos fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços logísticos.
GSCM da cadeia de produção pode resultar em uma ou mais prestações,
em termos de redução de custos, melhoria de eficiência operacional, de
flexibilidade, aumento das vendas, aumento do valor do cliente e melhoria
da imagem da sociedade (ROUTROY, p. 10, 2009).

Darnall, Jolley e Handfield (2008) defendem que embora estes resultados
sugerem mercados criando oportunidades para organizações ambientalmente
amigáveis, a maioria dos consumidores ainda não são influenciados por um
empresa proativa quanto a práticas ambientais, gerando como conseqüência SGA´s
que possibilitem direcionar ao GSCM, podendo fornecer para as organizações um
"sinal" de que aderiram a práticas ambientais.
Preuss (2001) identificou que a discussão existe somente na relação entre a
organização compradora e os fornecedores imediatos (cadeia de abastecimento),
porém, a influência de compras sobre iniciativas ambientais deveriam agir sobre
outras fronteiras corporativas, como por exemplo, o marketing, onde os
comerciantes poderão promover uma tendência de produtos verdes e iniciar
alterações no produto dentro da empresa, contribuindo para a proteção ambiental
(Customer Awareness).
Customer Awareness evidencia-se na integração de marketing e qualidade
com as propostas do GSCM e principalmente, quanto a vantagem competitiva que
se ganha quando existe a possibilidade de inserir na fabricação produtos que antes
tinham como destinação final somente a reciclagem, mas muitas vezes, viram ítens
de poluição. Os construtos desta ferramenta podem ser vistos no quadro 11.
CONSTRUTOS
GSCM com o marketing e qualidade
Vantagem competitiva através da consciência ambiental (experiência) dos
clientes

AUTORES (ANO)
Preuss (2001)
Routroy (2009)

Quadro 11: Variáveis do Customer Awareness
Fonte: Elaboração Própria

Esta ferramenta contribui no estudo da indústria metal mecânica em questão
por identificar a possibilidade de ganhos com a sensibilização dos consumidores
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quanto a iniciativas ambientais, e o relacionamento com departamentos de
marketing com demais empresas, promovendo melhorias visando melhor atender o
cliente baseando-se na experiência ambiental destes.

2.2 SÍNTESE DAS FERRAMENTAS DO GSCM

Em síntese, a filosofia GSCM é composta por 10 ferramentas, com diferentes
aplicações, porém, convergentes, atuando isoladamente ou em conjunto, como
forma de consolidar o GSCM nas empresas, e que estão representadas no quadro
12, que apresenta a síntese destas ferramentas e a descrição de sua função,
definição e objetivo quanto ao apoio à filosofia GSCM.

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (GSCM)
Integração do pensamento e das ferramentas ambientais na gestão da cadeia de abastecimento,
desde a concepção do produto, seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto
final aos consumidores, bem como a gestão do produto final após o fim de sua vida útil.
FERRAMENTA
DEFINIÇÃO/OBJETIVO
Atua através do setor de compras, desempenhando papel de liderança no
mercado corporativo de iniciativas ambientais, promovendo ganho
econômico e melhoria ecológica para a cadeia, tornando-se um veículo
Green Sourcing
atraente para 'vender' a idéia de iniciativas ambientais para a indústria.
Transferir as preocupações ambientais de compra para as empresas
fornecedoras.
Através das práticas de compra com consciência ambiental, reduzindo as
fontes de desperdício e promovendo a reciclagem e recuperação de
materiais adquiridos, sem afetar os requisitos de desempenho de tais
Green Purchasing
materiais. A aquisição deve ter por objetivo influenciar a estrutura do
mercado de fornecimento de tal forma que a empresa pode utilizar a oferta
de oportunidades que o mercado oferece e pode evitar ou atenuar os riscos
decorrentes destes mercados.
Visa minimizar os impactos do ciclo de vida dos produtos e serviços, sendo
Green Design
um dos aspectos chave para facilitar a reutilização, reciclagem e valorização
através do design inteligente.
Todas as formas de poluição geradas pelo uso incompleto de materiais
usados em embalagens e energia podem ser superados por um reforço na
Green Packaging
produtividade dos recursos. Visa minimizar a quantidade de material utilizado
no processo produtivo.
Busca constante de novos métodos de produção com base em novas
Green Operation
tecnologias, fabricação de produtos ambientalmente amigáveis com os
recursos mínimos.
Green
Gestão envolvida na tecnologia de fabricação, envolvendo fornecedores,
Manufacturing
fabricantes, e usuários em toda a cadeia logística.
Green Innovation
Inovação tecnológica para encontrar novos produtos de sucesso e formas de
tornar os produtos mais baratos
Customer
Trata da experiência do cliente quanto a adequar e dar mais valor aos
Awareness
produtos verdes de acordo com as necessidades dos clientes.
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FERRAMENTA

Logística Reversa

Sistema de
Gestão Ambiental
- SGA

DEFINIÇÃO/OBJETIVO
Manuseio e disposição dos retornos dos produtos e a utilização de materiais
relacionados e informações, realizado por diferentes pontos de fabricação
nas cadeias de abastecimento devido a retornos, re-produção, reciclagem,
reparação, reutilização. Planeja, opera e controla o fluxo e as informações
logísticas, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de
negócios e produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos,
agregando-lhes valor econômicos, ecológicos, legais, logístico e de imagem
corporativa.
Estabelecimento de uma política ou plano ambiental, submetidos a
avaliações internas da organização quanto aos impactos ambientais,
incluindo as mudanças ao longo do tempo, criando metas quantificáveis para
reduzir os impactos ambientais, proporcionando recursos e formação dos
trabalhadores, verificando o progresso da implementação por meio de
auditorias sistemáticas quanto ao atendimento dos objetivos, corrigindo
desvios e oportunizando revisão.

Quadro 12: Ferramentas do GSCM
Fonte: Elaboração Própria

Estas ferramentas são desmembradas em escopos e construtos, como forma
de melhorar sua implantação, porém, todas tem como perspectiva melhorias
ambientais, multiplicação dos conceitos verdes para os membros da cadeia de
suprimentos, interface entre os departamentos internos e externos, uso de novas
tecnologias, tudo para diminuir custos, melhorar a imagem da empresa e
consequentemente, o desempenho ambiental.
Suas definições (objetivos) permitem o entendimento de cada uma, e
oportunizam elaborar o roteiro de coleta de dados, objetivando identificar na
indústria metal mecânica evidências da aplicabilidade de cada um dos construtos
levantados, e consequentemente, de cada uma das definições observadas,
direcionando assim as práticas ambientais de acordo com cada ferramenta
abordada.
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS

Neste capítulo apresenta-se a base metodológica para o estudo da análise do
GSCM na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí, composto pelo
delineamento e tipo de pesquisa, população e amostra, coleta e análise dos dados.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O delineamento da pesquisa é importante para a estruturação de qualquer
trabalho. Becker, Kestring e Silva (1999, p. 48) destacam que “planejar significa
traçar as linhas gerais que serão seguidas. É uma espécie de visão antecipada da
seqüência das partes que vai compor o desenvolvimento do trabalho”.
Para Aaker, Kumar e Day (2001) as pesquisas podem ser classificadas como
exploratórias, descritivas e causais. Este trabalho se apresenta com uma abordagem
exploratória e descritiva. Exploratória por buscar melhor entendimento sobre o
GSCM, com informações levantadas nos principais journals e periódicos
relacionados ao assunto, e descritiva, por permitir entender quanto ao GSCM sua
descrição, ferramentas e variáveis do GSCM.
Pesquisa exploratória é aquela “realizada sobre um problema ou questão de
pesquisa quando há poucos ou nenhum estudo anterior em que possamos buscar
informações sobre a questão ou problema” (COLLIS; HUSSEY, 2005, pg 24).
Apesar de vários estudos do GSCM no exterior, no Brasil são poucos. Em específico
na indústria metal mecânica e GSCM não foram encontrados estudos.
Collis e Hussey (2005) entendem que o objetivo da pesquisa exploratória é
procurar padrões, idéias ou hipóteses, utilizando como técnica em pesquisa
exploratória estudo de caso, observação e análise histórica, fornecendo dados
quantitativos ou qualitativos. Utiliza-se neste estudo a técnica de observação e
análise histórica, oportunizando levantar qualitativamente dados das práticas do
GSCM na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí. Apesar dos construtos
receberem tratamento por ocorrências (considerando o padrão do quadro 17) a
pesquisa não se caracteriza como quantitativa, servindo somente para evidenciar a
tendência do GSCM na amostragem definida.
Godoy; Bandeira-de-Mello e Silva (2007) definem a pesquisa descritiva como a
que apresenta o relato de um fenômeno social que envolva sua configuração,
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estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento com outros fenômenos.
É o que se faz ao caracterizar a filosofia GSCM e comparar com as suas
ferramentas de aplicação. Este tipo de pesquisa pode ser realizada quando o
pesquisador necessita maior número de informações do tema, sendo utilizada na
definição de termos e conceitos utilizados (COOPER; SHINNDLER, 2003).
Desta forma, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa com
estratégia exploratória e descritiva, através de um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí. A
abordagem foi direta e pessoal aos responsáveis por questões ambientais das
empresas, e relacionamento com fornecedores, geralmente vinculados aos setores
de qualidade e compras. Malhotra (2006) verifica que a técnica mais comum para o
levantamento de dados na fase exploratória, é o uso da pesquisa qualitativa, e que
para uma delimitação melhor do construto, a pesquisa exploratória deve preceder a
pesquisa descritiva. Malhotra (2006) define a pesquisa qualitativa como uma
metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória baseada em pequenas
amostras que proporciona percepções e compreensão do contexto do problema.
Pope e Mays (2005) definem a pesquisa qualitativa como sendo a pesquisa
que emprega diversos métodos ou que adota uma abordagem por métodos
múltiplos, como por exemplo, observar as pessoas em seu próprio território que
implica observar, juntar-se a elas, falar com elas (entrevistas) e ler o que elas
escreveram.
Na visão de Roesch (1999), a pesquisa qualitativa é apropriada para uma
avaliação formativa, quando é proposta para melhorar a efetividade de um
programa, ou plano, quando for o caso de uma proposição de planos, de selecionar
as metas de um programa e construir uma intervenção. Malhotra (2001, p. 155)
complementa destacando que “a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e
compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura
quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. Logo, o método
qualitativo tem como objetivo principal interpretar o fenômeno que se observa.
Então, os objetivos deste método podem ser considerados como sendo a
observação, a descrição, a compreensão e o significado, ou seja, o pesquisador é
quem interpreta e pode muitas vezes influenciar ou ser influenciado pelo fenômeno
pesquisado.
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A observação, descrição, compreensão e resultados levantados pelo
pesquisador e as formas de abordagem utilizadas nesta pesquisa serão
apresentadas no tipo de pesquisa, e as etapas de aplicação.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Para atingir os resultados propostos utilizou-se como método de levantamento
dos dados a entrevista, que trata da coleta de dados primários “[...] feitas a
participantes selecionados para descobrir o que fazem, pensam ou sentem. As
entrevistas facilitam a comparação de respostas e podem ser feitas pessoalmente,
por telefone ou por computador [...] podem ser conduzidas individualmente ou em
grupo” (COLLIS; HUSSEY, 2005, pg 161).
Nesta pesquisa, utilizou-se de entrevista individual, seguindo um roteiro de
coleta de dados (apêndice 1), atendendo ao método fenomenológico que, segundo
Collis e Hussey (2005) sugere perguntas semi-estruturadas, com perguntas que
podem ser com finais abertos (permitam profundidade), porém, métodos
fenomenológicos podem levar muito tempo e problemas para gravar as perguntas e
respostas, controlar a gama de tópicos, e posteriormente, analisar os dados. Godoy,
Bandeira-de-Mello; Silva (2007) define que a entrevista semi-estruturada tem como
objetivo compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e
situações relativas ao tema de interesse.
Quanto ao método fenomenológico, utilizou-se de perguntas abertas e de
profundidade, que permitiram melhor entendimento de algum assunto, e até mesmo
tirar alguma prova ou retomar algum assunto anterior que possa ter ficado aberto. O
processo transcorreu via gravação e posterior transcrição das respostas (anexo 3),
objetivando alinhar os resultados para a análise qualitativa.
Foram elaborados dois questionários, um com base nos construtos
evidenciados, e que foi aplicado via entrevista pessoal, e outro com base nos 7R´s,
perguntando-se sobre os escopos do GSCM (SRIVASTAVA, 2007; ROUTROY,
2009), enviado por e-mail aos responsáveis, e perguntado também na entrevista. O
instrumento foi elaborado de forma única, para toda a indústria pesquisada, e o
roteiro proposto foi elaborado com base nos construtos das ferramentas do GSCM,
podendo ser adaptado e utilizado em qualquer outro segmento industrial.
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A elaboração da tabela de construtos e, consequentemente, a elaboração do
roteiro de entrevista foi feita por meio de levantamento teórico, tomando como
referência publicações em GSCM. Os artigos levantados estão presentes nos
bancos de dados eletrônicos disponíveis para esta pesquisa, sendo o ProQuest, o
EBSCOhost, a Biblioteca Digital, a Sciense Direct e a SAGE Journals On line, além
das revistas nacionais RAE – Revista de Administração de Empresas e RAC –
Revista de Administração Contemporânea, e anais de congressos, bem como as
dissertações e teses disponíveis nas bases da UNIVALI – Universidade do Vale do
Itajaí, e demais programas de mestrado nacionais. Os tópicos mais pesquisados
foram Green Supply Chain Management, e as ferramentas de green apresentados
um a um nas pesquisas, além de indústria metal mecânica.
A busca de um modelo para elaboração do roteiro de entrevista evidenciou
falta de um mapeamento desta filosofia pelas abordagens de suas ferramentas. Em
observação aos modelos utilizados para levantamento das informações, utilizou-se
como “modelo” a abordagem de Trowbridge (2001) que aplicou uma técnica de
análise de dados que se adequou a esta pesquisa, e Dias (2008) que aplicou
pesquisa com foco em benefícios sócio-ambientais em empresas metal-mecânicas
da Região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Com base nestes dois autores,
fez-se o levantamento dos construtos que formaram o roteiro de entrevista desta
pesquisa.
A organização deste levantamento bibliográfico permitiu elaborar o quadro 13
de construtos, com os autores e a ferramenta green abordada em cada caso.

Green
CONSTRUTO
AUTOR
A - Relatórios e avaliação
Trowbridge (2001), Handfield et al. (2002), Hsu e Hu AG
desempenho ambiental dos
(2008) e Routroy, (2009)
fornecedores,
reuniões,
Darnall, Jolley e Handfield (2008)
declaração de conformidade do
SGA
produto
Handfield et al. (2002)
AG
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock (1998),
Fleischmann et al. (2001), Ferrer e Whybark (2001) e GO
Majumder e Groenevelt (2001)
B - Avaliação, redução do custo Yu e Son (2008)
GM
dos resíduos
Preuss (2001), Handfield, Sroufe; Walton, (2004)
GP
Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Zhu et al. (2006)
GD
Green, Morton e New (1998), Pun et al. (2002), Zutshi e
SGA
Sohal (2004) e Routroy (2009)
C - GSCM com o marketing e Preuss (2001)
CA
qualidade
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Green
AUTOR
Trowbridge (2001), Handfield, Sroufe; Walton, (2004),
D - Certificações ISO aliado com
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e ROUTROY SGA
GSCM
(2009)
Trowbridge (2001)
AG
E - Medições da redução dos
Handfield, Sroufe; Walton, (2004)
GP
impactos
ambientais
na
utilização de recursos
Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006)
GD
CONSTRUTO

F - Monitoramento dos recursos Darnall, Jolley e Handfield (2008)
organizacionais
Routroy (2009)
G - Prevenção da poluição e Darnall, Jolley e Handfield (2008)
capacidades
de
gestão,
gerenciamento de produtos
H - Vantagem competitiva Lamming e Hampson (1996), Zsolani (2002) e Routroy
através
da
consciência (2009)
ambiental (experiência) dos Routroy (2009)
clientes
I - Liderança no mercado Preuss(2001)
corporativo
de
iniciativas
ambientais
J - Melhorar o desempenho do Rao e Holt (2005)
fornecedor, medir desperdícios, Leite (2003), Rubio, Chamorro e Miranda (2008) e
transferir
preocupações Giovannini e Kruglianskas (2008)
ambientais
(integração
da Green, Morton e New (1998) e Preuss(2001)
cadeia de abastecimento)
Darnall, Jolley e Handfield (2008)
K - Multiplicador e pressionador Green, Morton e New (1998) Preuss (2001)
das melhorias ambientais via
compras
L - Projeto do canal, incluindo Green, Morton e New (1998)
programação e planejamento Preuss (2001)
dos recursos
Guide Jr. e Wassenhove (2009)
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e Whybark
(2001), Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e
Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006), Srivastava (2007),
Routroy, (2009)
M - Avaliação do ciclo de vida e
Chouinard, D´Amours e Ait-Kadi (2005), Srivastava
análise de produtos
(2007), Guide Jr.; Wassenhove (2009), Savaskan,
Bhattacharya e Wassenhove (2004)

N - Colaboração entre os
departamentos
internos,
marketing e fornecedores
O - Iniciativa dos gestores,
treinamento
e
uso
dos
colaboradores internos
P - Uso de tecnologias mais
limpas
Q
Fluxo
informações

reverso

de

Noci e Verganti (1999), Lin e Ho (2008) e Routroy (2009)
Trowbridge (2001), Handfield, Sroufe; Walton, (2004)
Guide Jr. e Wassenhove (2009)
Darnall, Jolley e Handfield (2008)
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009)
Lin e Ho (2008) e ROUTROY (2009)
Giovannini e Kruglianskas (2008)
Preuss (2001)
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009)
Green, Morton e New (1998)
Guide Jr. et al. (2009), Rogers e Tibben-Lembke (1999) e
Srivastava (2007), Green, Morton e New (1998)
Preuss (2001)
Dekker et al. (2004), Mollenkopf e Closs (2005), Rubio,
Chamorro e Mirandal (2008), Routroy (2009)

Quadro 13: Construtos das ferramentas do GSCM
Fonte: Elaboração Própria

AG
SGA
SGA
GI
CA
GS
AG
RL
GS
SGA
GP
GM
GO
GP
GD

GO
GI
GO
GI
GD
SGA
GI
RL
GPk
SGA
GM
RL
GPk
RL
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O quadro 13 está distribuído em 3 colunas, em que aparece na primeira os
construtos, elaborados conforme síntese dos autores (que aparecem na segunda
coluna) mediante definições de cada ferramenta GSCM (que aparece na terceira
coluna). Foram utilizadas as siglas GD para o Green Design, GO para o Green
Operation, GM para o Green Manufacturing, GI para o Green Innovation, RL para a
Logística Reversa, CA para o Customer Awareness, GS para o Green Sourcing, GP
para o Green Purchasing, GPk quando utilizado o Green Packaging e SGA para o
Sistema de Gestão Ambiental. Além das siglas por green, foi utilizado ambém a sigla
AG (utilizadas para Abordagem Geral) para as definições de green encontradas nas
definições gerais do GSCM. Todos os greens citados tem seus construtos definidos
ao abordagem de forma específica (por ferramenta) cada ferramenta. Os construtos
que aparece a sigla AG tem as definições de forma genérica (ao definir o GSCM, os
autores abordam os construtos), fazendo-se necessário utilizar esta sigla.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E SUJEITO DO ESTUDO

Como esta pesquisa trata do estudo de mais de um caso, necessitou-se utilizar
um projeto de casos múltiplos, com resultados mais apropriados, seguindo a uma
lógica de replicação, e não de amostragem (YIN, 1975). O uso de casos múltiplos é
o mais adequado para se descrever e avaliar situações quando a questão de
pesquisa é do tipo “como”, em que não existe controle sobre o evento, e quando se
está buscando ampliar o conhecimento a respeito de determinado tema (Yin, 1994).
De acordo com Creswell (2007, p. 171) o processo dos participantes pode ser
aleatório ou não (quando é convenientemente selecionado), podendo os
participantes podendo ser escolhidos por seleção aleatória ou amostragem aleatória.
Foram escolhidos estudos de casos de forma não-probabilística, do tipo
intencional, optando-se intencionalmente pelas empresas Metalúrgica Riosulense
SA, Royal Ciclo e Hergen Paper Machinery, visando identificar as práticas de GSCM
na Indústria Metal Mecânica do Alto Vale do Itajaí. A escolha das empresas foi
baseada nos seguintes fatores: 1) empresas Metal Mecânicas conceituadas no seu
mercado de atuação; 2) empresas que constituem o maior faturamento da região e
3) empresas com maior empregabilidade da região.
A importância da indústria metal mecânica é destacada por Brizon e Chaib
(2005) que vêem que este segmento industrial têm demonstrado um aumento
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substancial na produção, alavancado principalmente pelas exportações, sendo a
China a maior compradora do aço brasileiro.
Goularti Filho (2007) identifica o papel impulsionador e dinamismo da expansão
metal-mecânica, que teve seu início na indústria ervateira, e se consolidou
nacionalmente. Em Santa Catarina, Bortoluzzi, Orlowski e Zanela (2010) destacam
as importantes indústrias no setor metal mecânico distribuídas nas regiões de
Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Criciúma, Brusque, Timbó, Rio do Sul
e Caçador. O crescimento desta indústria entre os 100 produtos mais exportados por
Santa Catarina pode ser visualizada no quadro 14.
ANO
%

2000
20,92%

2001
20,50%

2002
20,75%

2003
22,13%

2004
21,35%

2005
21,75%

2006
24,07%

2007
23,30%

2008
23,46%

Quadro 14: Participação (%) do setor metal-mecânico entre os 100 produtos mais
exportados por Santa Catarina no período 2000-2008
Fonte: IBOPE/BRASIL (2011)

O setor metal-mecânico de SC, incluindo comércio de peças em ferro fundido,
ferro e aço, tubos moldados em ferro fundido e ferro e aço, e outras partes de ferro e
aço representam segundo a balança comercial de 2010 a quantia de R$
129.341.683,00 do total da balança comercial do Estado. O Alto Vale tem uma
representação total de exportações de R$ 201.185.299,00 em todos os ítens
exportados, e na indústria metal mecânica, totaliza na mesma época R$
21.459.304,00.

Balança Comercial Santa Catarina

R$

Santa Catarina Metal Mecânico

% Total Alto
% Total SC Metal
Vale
Mecânico
129.341.683,00
201.185.299,00

Exportação Alto Vale Total

Comparativo com o Alto Vale e Rio do Sul (mediante Exportações do Setor e do Alto Vale)
21.459.304,00
10,67
16,59
Exportação Metal Mecânica Alto Vale
Exportação Rio Do Sul Metal Mecânico

12.216.323,00

6,07

9,45

Quadro 15: Balança Comercial
Fonte: BRASIL (2010)

Analisando o quadro 15, percebe-se que as exportações do setor metal
mecânico representam 10,67% da balança comercial do Alto Vale do Itajaí, e o
município de Rio do Sul detém 6,07% das exportações totais do Alto Vale do Itajaí, e
9,45% do montante das exportações do segmento metal mecânico do estado de
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Santa Catarina. O SEBRAE (2010) aponta a importância deste setor para o Estado
de SC com 24,4% das exportações originárias da indústria metal mecânica,
endossando a escolha deste segmento como objeto de estudo via amostra nãoaleatória.
As três empresas que compõem a amostra tem forte representatitividade na
região do Alto Vale do Itajaí, se destacando além da participação na balança
comercial, como a indústria de maior geração de empregos da região, tendo
somente no município de Rio do Sul 3041 colaboradores diretos, sendo que mais da
metade destes se concentram nestas 3 empresas em questão (IBGE, 2011).
A descrição das empresas constituintes da pesquisa são apresentados na
análise de dados, abrindo de forma descritiva a constituição de dados relevantes de
cada empresa.

3.4 COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados, elaborou-se um roteiro de entrevista semi-estruturado,
com base no mapeamento do Green Supply Chain Management (GSCM), que
permitiu aplicar nas três empresas a coleta de dados via abordagem direta e por email aos responsáveis pelos setores de qualidade e compras, bem como os
envolvidos com questões ambientais.
Yin (2005, pg 109) informa que a coleta de dados pode ser feita de seis formas
distintas: “documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos”. Utiliza-se neste trabalho entrevistas,
documentos (evidências) e registros em arquivos, como forma de levantar as
práticas de GSCM na referida indústria. Como a linha de pesquisa é
fenomenológica, sempre haverá uma combinação de entradas qualitativas de dados
(COLLIS; HUSSEY, 2005, pg 155).
Yin (2005) identifica que o uso de documentos não se baseia na acurácia, mas
como forma de registro do que ocorreu, igualmente ao uso de registros em arquivos
que visa levantar relatos de reuniões, tudo para evidenciar as respostas obtidas na
entrevista, considerada pelo autor como o meio mais importante de coleta de dados.
Quanto a evidências documentais, neste trabalho, são verificados registros das
certificações, análise dos fornecedores, entre outras evidências documentais que
possibilitem identificar as práticas de GSCM relatadas na pesquisa. Já nos registros

62

em arquivos, as atas de reuniões são fontes que permitem encontrar o envolvimento
da diretoria, o estabelecimento de políticas, metas e diretrizes que endossem as
respostas das entrevistas.
Collis e Hussey (2005, pg 171) definem que “perguntas podem ser descritas
como tendo final aberto, nas quais cada respondente pode dar uma resposta ou
opinião pessoal em suas próprias palavras”. Para elaboração do roteiro de coleta de
dados, utilizou-se exclusivamente perguntas abertas, cuja vantagem é os
respondentes poderem dar suas opiniões de maneira precisa usando suas próprias
palavras, porém podem ser difíceis de analisar (COLLIS; HUSSEY, 2005).
Com base nos construtos do quadro 13, foram elaboradas as questões do
roteiro que são apresentadas no quadro16. Para fins de organização da análise dos
dados, no quadro 16 pode-se observar as letras que compõem o construto e os
números que compõem cada questão específica.
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CONSTRUTO

AUTOR

Trowbridge (2001), Handfield et al.
A - Relatórios e avaliação
(2002), Hsu e Hu (2008) e Routroy,
desempenho ambiental
(2009)
dos fornecedores,
reuniões, declaração de
conformidade do produto Darnall, Jolley e Handfield (2008)
Handfield et al. (2002)
Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock
(1998), Fleischmann et al. (2001), Ferrer
e Whybark (2001) e Majumder e
Groenevelt (2001)
Yu e Son (2008)
B - Avaliação, redução do
Preuss (2001), Handfield, Sroufe; Walton
custo dos resíduos
(2004)
Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Zhu et
al. (2006)
Green, Morton e New (1998), Pun et al.
(2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy
(2009)
C - GSCM com o
Preuss (2001)
marketing e qualidade
D - Certificações ISO
aliado com GSCM

Trowbridge (2001), Handfield, Sroufe;
Walton (2004), Pun et al. (2002), Zutshi e
Sohal (2004) e Routroy (2009)

Trowbridge (2001)
E - Medições da redução
dos impactos ambientais
na utilização de recursos

Green

AG

SGA
AG
GO

5 - Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna pra empresa?

GM
GP

6 - Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material
possível para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?

GD

7 - Existe um banco de dados ambientais dos produtos?

SGA
CA

SGA

AG

Handfield, Sroufe; Walton (2004)
Green, Morton e New (1998), Darnall,
Jolley e Handfield (2008)
Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et
al. (2006)

QUESTÃO DO ROTEIRO
1 - Realização de reuniões para avaliação de melhorias?
2 - Revisão e adoção de novas práticas para aumento da eficiência do
sistema de produção?
3 - Existe procedimento e ou metodologia para melhorar o desempenho
ambiental da cadeia? Qual o impacto destas estratégias no desempenho
financeiro.
4 - Compra de matérias-primas e insumos?

GP

GD

8 - Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra
de itens e execução do processo (consciência ambiental)
9 - Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a
viabilidade do programa ambiental?
10 - Existe na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? Este
sistema possibilita ganhos de tempo, competitividade e vantagem de custo?
11 - Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente
em relação aos padrões internacionais, como ISO 14001, com base sobre o
custo-benefício resultante da certificação?
12 - Como é a política de gestão de riscos ambientais, segurança do
produto, profissionais de saúde segurança e prevenção da poluição,
recursos de conservação e gestão dos resíduos?
13 - Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos
produtos?
14 - Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de
redução das fontes de desperdício?
15 - Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos
fornecedores?
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CONSTRUTO

AUTOR
Darnall, Jolley e Handfield (2008)

F - Monitoramento dos
recursos organizacionais

Routroy (2009)

Green

AG

SGA

QUESTÃO DO ROTEIRO
16 - Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matériasprimas?
17 - Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de
energia, consumo de água, substâncias perigosas, a redução de resíduos
tanto perigosos como não perigosos, redução das emissões, entre tantas
outras)
18 - Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que
compõem o processo de GSCM: redução, reutilização, retrabalho,
recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística reversa?

G - Prevenção da
poluição e capacidades
Darnall, Jolley e Handfield (2008)
de gestão, gerenciamento
de produtos
H - Vantagem competitiva Lamming e Hampson (1996), Zsolani
(2002) e ROUTROY (2009)
através da consciência
ambiental (experiência)
dos clientes
Routroy (2009)
I - Liderança no mercado
corporativo de iniciativas
ambientais

J - Melhorar o
desempenho do
fornecedor, medir
desperdícios, transferir
preocupações ambientais
(integração da cadeia de
abastecimento)

SGA

GI

CA

Preuss(2001)

GS

Rao e Holt (2005)

AG

Leite (2003), Rubio, Chamorro e Miranda
(2008) e Giovannini e Kruglianskas
(2008)
Green, Morton e New (1998) e
Preuss(2001)

Darnall, Jolley e Handfield (2008)

RL
GS

SGA

19 - Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua
vida útil?
20 - Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e
vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduoschave?
21 - Como se dá a sensibilização e educação ambiental para clientes e
consumidores?
22 - Uma política do GSCM trata de conduzir a competitividade e o
crescimento econômico dos envolvidos na cadeia. Como é o controle da
empresa quanto a este acompanhamento?
23 - Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os
fornecedores
24 - Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante
25 - Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que
atendam as políticas da fabricante
26 - Geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento –
monitoramento)
27 - Qual o procedimento e ou metodologia de trabalho para melhorar o
desempenho ambiental proposto e testado, a fim de quantificar as melhorias
em SGA para determinar o impacto das estratégias no desempenho
financeiro.
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CONSTRUTO
K - Multiplicador e
pressionador das
melhorias ambientais via
compras

L - Projeto do canal,
incluindo programação e
planejamento dos
recursos

M - Avaliação do ciclo de
vida e análise de
produtos

N - Colaboração entre os
departamentos internos,
marketing e fornecedores

AUTOR

Green

Green, Morton e New (1998) Preuss
(2001)

GP

Green, Morton e New (1998)

GM

Preuss (2001)

GO

Guide Jr. e Wassenhove (2009)

GP

Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e
Whybark (2001), Fleischmann et al.
(2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001),
Zhu et al. (2006), Srivastava (2007),
Routroy, (2009)

GD

Chouinard, D´Amours e Ait-Kadi (2005) e
Srivastava
(2007),
Guide
Jr.
e
Wassenhove
(2009),
Savaskan,
Bhattacharya e Wassenhove (2004)

GO

Noci e Verganti (1999), Lin e Ho (2008) e
Routroy (2009)

GI

Trowbridge (2001), Handfield, Sroufe;
Walton (2004)

GO

Guide Jr. e Wassenhove (2009)

GI

QUESTÃO DO ROTEIRO
28 - Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM
ambiental?
29 - Quais são as metas ambientais da empresa?
30 - Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e
vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduoschave?
31 - Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E
como monitoram questões de conformidade do fornecedor com a iniciativa
ambiental?
32 - Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de
abastecimento?
33 - Quais garantias são disponibilizadas aos fornecedores para retornar o
máximo de material possível para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS,
PREMIAÇÕES)?
34 - Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua
vida útil?
35 - Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida
completo dos produtos e serviços (por exemplo, energia, materiais,
distribuição, embalagem e fim do ciclo de vida)?
36 - Como é o envolvimento na política de gestão de riscos ambientais,
segurança do produto, profissionais de saúde segurança e prevenção da
poluição, recursos de conservação e gestão dos resíduos?
37 - Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de
filosofia, transferência de tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e
desenvolvimento e sistemas de simulação.
38 - Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de
concepção do produto, seleção do material, processos de fabricação e
entrega do produto final ao consumidores
39 - Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e
vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduos-
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CONSTRUTO

AUTOR

Green

Darnall, Jolley e Handfield (2008)
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e
Routroy (2009)

GD

GI

42 - Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta
administração?

RL

43 - Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e
vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduoschave?

Preuss (2001)

GPk

44 - Existe integração das funções convencionais com as funções de
GSCM? Como se dá o envolvimento dos recursos humanos neste
processo? (treinamento, capacitação ambiental)

Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e
Routroy (2009)

SGA

Green, Morton e New (1998)

GM

Guide Jr. et al. (2009), Rogers e TibbenLembke (1999) e Srivastava (2007),
Green, Morton e New (1998)

RL

47 - Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência
de qualidade, responsabilidade, sistema de informação?

GPk

48 - Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de
reciclagem, com colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a
indústria do mesmo setor?

RL

49 - Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua
vida útil?

Lin e Ho (2008) e Routroy (2009)

O - Iniciativa dos
gestores, treinamento e
uso dos colaboradores
internos

P - Uso de tecnologias
mais limpas

Giovannini e Kruglianskas (2008)

Preuss (2001)
Q - Fluxo reverso de
informações

SGA

Dekker et al. (2004), Mollenkopf e Closs
(2005), Rubio, Chamorro e Miranda
(2008), Routroy (2009)

Quadro 16: Construtos e perguntas do roteiro de coleta de dados
Fonte: Elaboração Própria

QUESTÃO DO ROTEIRO
chave?
40 - Avaliação e seleção de fornecedores
41 - Existem programas de educação ambiental e formação tanto de
clientes como fornecedores?

45 - Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os
fornecedores, no que compete socialização dos resultados com fatores
ambientais?
46 - Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para
previsão de vendas ou variação de custos de produção
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O quadro 16 representa a composição das questões que compõem o
instrumento de coleta de dados com os construtos de cada Green, e os autores que
os abordaram em cada uma das ferramentas, evidenciando a convergência dos
construtos em mais de uma ferramenta por diferentes autores.

3.5 ANÁLISE DE DADOS

Os dados levantados foram confrontados com as políticas de GSCM e
comparados entre si, permitindo assim verificar na indústria metal-mecânica do Alto
Vale do Itajaí se o referido segmento industrial se adequa à filosofia GSCM.
Yin (2005, pg 137) coloca que “a análise de dados consiste em examinar,
categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências
quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. Neste
trabalho as evidências são qualitativas, e, segundo Yin (2005), as análises são
particularmente difíceis, com estratégias e técnicas não bem definidas, permitindo
proposições teóricas, explanações concorrentes e desenvolvendo descrição de
caso. Quanto as técnicas analíticas específicas, verifica que:
Não se deve considerar nenhuma das técnicas analíticas como algo fácil de
usar, e todas precisarão de muita prática para ser usadas com eficácia [...]
começar de forma modesta, trabalhar meticulosa e introspectivamente, e
construir seu próprio repertório analítico com o tempo. A recompensa
acabará emergindo de forma de análises convincentes para o estudo de
caso e, por fim, de estudos de caso convincentes (YIN, 2005, pg 144).

Uma sugestão de Yin (2005) é utilizar a lógica de adequação ao padrão. Se os
padrões coincidirem, os resultados podem ajudar a reforçar sua validade interna. Um
dos objetivos do trabalho é identificar a filosofia GSCM na indústria metal mecânica
do Alto Vale do Itajaí. O mapeamento permitirá a lógica de comparação dos modelos
aos levantamentos efetuados no estudo de caso (os construtos). Optou-se também
pela análise de conteúdos, que trata de um método formal para a análise de dados
qualitativos

(COLLIS;

HUSSEY,

2005).

Trata

da

maneira

de

converter

sistematicamente texto em variáveis numéricas para a análise quantitativa de dados,
criando-se códigos que em geral são pré-construídos pelo pesquisador.
Em entendimento à Creswell (2007, p. 214) a “integração de dois tipos de
dados pode ocorrer em diversos estágios do processo de pesquisa: na coleta de
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dados, na análise de dados, na interpretação ou em alguma combinação de locais.”
A análise desta pesquisa é qualitativa, porém, praticou-se integração no momento
de criar um padrão de análise quantitativo para uma pesquisa qualitativa, pois todas
as questões foram levantadas sob o prisma qualitativo, e os resultados são
ordenados e apresentados de forma estatística.
Desta forma, para fins de análise, inicialmente foram identificados os construtos
no quadro 13, com base nos autores e suas definições ao GSCM. Para estes
construtos foram elaboradas questões, resultando no roteiro de entrevista (apêndice
1) que via levantamento de dados permitiram verificar a situação das empresas
quanto às práticas do GSCM.
Collis e Hussey (2005) sugerem criar padrões para fins de análise qualitativa, e
neste trabalho os construtos foram padronizados com letras e as questões com
números, para permitir a evolução da análise, que facilitaram o trabalho de
comparativo com os padrões definidos.
Para fins de análise, utilizou-se como alternativa de comparativo (não de
resposta, pois os entrevistados respondiam abertamente, e evidenciavam as
práticas via comprovação documental) quatro situações referentes ás práticas do
GSCM, seguindo a sugestão de interação identificada por Creswell (2007).
A base para a elaboração destas questões é o questionário de Trowbridge
(2001) que fez análise similar na Advanced Micro Devices. Porém, Trowbridge
disponibilizou as alternativas de resposta para serem respondidas de forma
quantitativa, assinalando a alternativa, e neste trabalho foi utilizado para análise
qualitativa as alternativas do quadro 17.

ALTERNATIVAS DE ANÁLISE QUALITATIVA
Compreende as respostas que estão completas, atendendo a todos
PRÁTICA EVIDENCIADA
os envolvidos, e com procedimentos operacionais e monitoramentos
definidos e devidamente registrados
Utilizada nas respostas que envolvem práticas isoladas ou
desencontradas, representa a prática, porém, muitas vezes faltaram
IDEOLOGIA EVIDENCIADA
registros, ou estavam sendo praticadas aleatoriamente ou ainda sem
serem aplicadas a todos os envolvidos na cadeia
Utilizado como alternativa quando se verifica o interesse em
adequação, início ou pequenas abordagens que não chegam a
INTERESSE EVIDENCIADO
constituir prática, mas que não evidenciou-se como procedimento
costumeiro na empresa
NÃO EVIDENCIADO GSCM Ausência total de prática da ferramenta

Quadro 17: Alternativas de análise qualitativa
Fonte: Elaboração Própria
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Inicialmente foram transcritos todos os construtos, resultando no comparativo
por empresa para construto e questão.
Posteriormente foram reordenadas as transcrições na forma de análise, em um
quadro

apresentado

inicialmente

pelos

construtos

em

ordem

crescente,

possibilitando formar o quadro seguinte que foi utilizado na análise dos dados,
apresentando os resultados por ferramenta GSCM. Esta disposição permitiu
organizar os resultados para a análise, possibilitando apresentá-los em percentual,
conforme padrão de análise qualitativa das alternativas no quadro 17, evidenciando
quais construtos e ferramentas GSCM são mais atendidas individualmente (por
empresa) e em conjunto. Os resultados estão apresentados na análise de dados
deste trabalho.
A análise dos escopos do GSCM com base nos 7R´s (SRIVASTAVA, 2007;
ROUTROY, 2009) foi realizada de forma específica, visando evidenciar as práticas
de cada um dos R´s na indústria em estudo. O roteiro de entrevista está disponível
no apêndice 1, e a autorização das empresas encontram-se nos apêndices 2, 3 e 4,
respectivamente da Metalúrgica Riosulense, Royal Ciclo e Hergen Paper Machine.
Apesar de não se tratar de análise quantitativa, os quadros com os resultados
numéricos (comparativos aos padrões) foram disponibilizados para facilitar o
entendimento da análise.
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4. RESULTADOS DA PESQUISA

Neste estudo foram analisadas quanto à filosofia GSCM o setor metal
mecânico do Alto Vale do Itajaí, tomando como base os dados levantados das
empresas Metalúrgica Riosulense SA, Royal Ciclo e Hergen Paper Machinery.
Portanto, esta seção apresenta os relatórios dos casos das referidas empresas
relativos à filosofia GSCM. Para fins de contextualização dos casos, as subseções
que compõem este capítulo apresentam a caracterização das empresas estudadas,
salientando informações sobre mercado, produtos e a gestão ambiental. Demais
subseções apresentam a análise por ferramenta GSCM e 7R´s.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS

As empresas estudadas estão localizadas no Alto Vale do Itajaí, região que se
destaca no cenário nacional e mundial nos segmentos metal mecânico, vestuário e
alimentício (KAESTNER, 2010) e que no ramo metal mecânico, juntas, compõem
forte representação quanto ao faturamento e número de colaboradores do Alto Vale
do Itajaí.
Ambas empresas e suas certificações são decorrentes do atendimento às
exigências dos clientes, conforme defendido por Routroy (2009), aliados ao
comprometimento com a alta direção, que é verificado por Hsu e Hu (2008) e
Routroy (2009), e identificam estas certificações como um importante item de
sucesso para a implementação da prática do GSCM, em concordância com
Trowbridge (2001).
Kaestner (2010) ressalta a importância da Metalúrgica Riosulense, Royal Ciclo
e Hergen, informando serem estas as responsáveis pela representatividade deste
segmento a título de Alto Vale do Itajaí, além da representação estadual e nacional.

4.1.1 Metalúrgica Riosulense S.A.

A Metalúrgica Riosulense destaca-se como a maior fabricante latino-americada
de guias, sedes e tuchos mecânicos de válvula, fundidos em ligas especiais
(MAÇANEIRO, 2011). Atua no mercado desde 1946 e tem em sua lista de clientes
os principais distribuidores de autopeças e montadoras: no mercado externo atende
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montadoras nos cinco continentes, sendo um dos mais expressivos nomes da
indústria nacional de auto peças; no mercado interno, atende as maiores
montadoras da linha automotiva pesada (caminhões, máquinas e tratores).
A empresa é certificada ISO TS16949, e está em processo de implantação do
sistema de gestão ambiental (SGA), que de acordo com Maçaneiro (2011) é o
caminho para a certificação ISO 14001.
Segundo Kaestner (2011), a Riosulense destaca-se como a maior empresa
Metal Mecânica do Alto Vale, e no contexto geral, é a 3° maior em faturamento, e a
segunda maior geradora de empregos diretos da região. Tem forte representação
societal, sendo exemplo de ações ambientais e sociais, tanto no âmbito municipal
quanto regional.
O setor responsável por questões ambientais atua em conjunto com o setor de
qualidade, e cada setor da empresa tem um analista da qualidade/ambiental,
responsáveis por difundir e controlar internamente os requisitos ambientais exigidos
pelo segmento automotivo.

4.1.2 Royal Ciclo

A Royal Ciclo é resultado de uma Joint Venture entre a empresa brasileira
Metalciclo - maior fabricante de pedais da América Latina - e a italiana Selle Royal,
maior fabricante de selins para bicicletas do mundo (CHIQUETTI, 2011).
A Metalciclo foi fundada em 1º de junho de 1980 como fabricante de peças e
acessórios para bicicletas, e em 1985, foi adquirida pelos atuais proprietários, que
tornaram a empresa mais competitiva no mercado. Em 1995 iniciou sua certificação
de qualidade, obtendo a certificação ISO 9002/94 em 1996, se destacando como a
primeira no segmento na América Latina a ter tal certificação, se adequando aos
padrões ISO 9001:2000 em 2002, e em 2010, obteve a certificação ISO 9001/2008.
Em 2004, a empresa italiana Selle Royal, maior fabricante de selins do mundo,
propôs uma sociedade com a Metalciclo para juntas se tornarem uma referência
mundial no setor, se destacando pelo alto índice de qualidade e gestão de seus
produtos, criando a Royal Ciclo, líder mundial na fabricação de Selins e líder latino
americana na fabricação de pedais.
Atualmente, exerce atividade na fabricação de modelos variados de peças e
acessórios como pedais, selins, guidões, descansos e suporte. A empresa também
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distribui, com exclusividade para o Brasil, via divisão especial, responsável pela
importação e distribuição de peças e acessórios para bicicletas das marcas Fizik,
Crankbrothers, Continental e Brooks que, respectivamente, são importados da Itália,
Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. A Royal Ciclo surgiu para se tornar uma das
mais importantes indústrias no setor de bicicletas do mundo, promovendo a troca de
tecnologia entre as unidades.
Além de uma empresa que se destaca regionalmente pela geração de
empregos, figura entre as 10 empresas de maior faturamento do Alto Vale (Nardelli,
2010), e promove ações ambientais internas (ETE – Estação de Tratamento de
Efluentes e ETA – Estação de Tratamento de Água, exigências ambientais, técnico
ambiental) e externas, tais como capacitação de desenvolvimento dos fornecedores
de pintura e polímero, as duas matérias-primas de maior impacto no processo.

4.1.3 Hergen Paper Machinery

A Hergen Paper Machinery atua no mercado desde 1975. Produz máquinas e
equipamentos para a indústria papeleira, e também atua no mercado de reformas de
máquinas usadas, atendendo empresas de todo o Brasil, América Latina, América
Central, América do Norte, Europa e Ásia. Vem ao longo de sua trajetória
especializando-se na fabricação e modernização de máquinas para papéis de
embalagem, de imprimir e escrever, papéis cartão e papéis tissue, além de
máquinas para a fabricação de papéis especiais, atuando também no mercado de
reposição (CARDOSO, 2011).
Atualmente, destaca-se como a 5° maior fabricante de máquinas de papéis
especiais (reciclagem) no mundo, e maior do Brasil, estando em finalização do
processo de certificação ISO 9001. Ambientalmente, é fabricante de máquinas para
papéis reciclados, tendo importante relevância no cenário mundial como solução
para reciclagem.
Além de forte geradora de empregos, a empresa destaca-se regionalmente por
possuir tecnologia diferenciada, apoiando as entidades de classe, sindicatos e
educação, constantemente envolvida em ações sociais, visando o desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí.
De acordo com Cardoso (2011), as ações ambientais sempre fizeram parte do
dia a dia da empresa, porém começam a ganhar corpo agora com a busca pela
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certificação, que incluirá procedimentos e normalização face estarem implantando a
certificação ISO 9000, e que acreditam, facilitará as melhorias ambientais.

4.2 ANÁLISE POR FERRAMENTA GREEN

Para atender ao objetivo de identificar a adoção da filosofia GSCM por parte da
indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí, faz-se necessário a análise individual
(de cada Green) apresentados por empresa, e na totalidade dos resultados, e que
são analisados nos sub-tópicos a seguir através de suas ferramentas, que serviram
também para a elaboração dos construtos que foram identificados na literatura.
Cabe ressaltar que além das ferramentas do GSCM, que compõem a
fundamentação, fez-se a análise dos construtos mencionados nas definições do
GSCM e tratado neste trabalho como abordagem geral.
A análise está apresentada na forma da síntese obtida com o resultado das
transcrições (quadros), e na forma de tabela, considerando os resultados percebidos
sendo: prática evidenciada, ideologia evidenciada, interesse evidenciado e não
evidenciado GSCM, com os dados tratados por empresa, construto e por
ferramenta. A apresentação dos quadros da análise se dá por construto (a primeira
coluna – mencionando as questões, sendo a letra o construto e o número a questão)
permitindo assim localizar as questões e construtos envolvidos no roteiro de
pesquisa disponibilizado no Apêndice 1.

4.2.1 Abordagem Geral

Para fins de análise dos construtos que compõem definições do GSCM
elaborou-se o quadro 18, baseando-se na análise das entrevistas efetuadas, e
dispostas por construto e por empresa, aglutinadas por abordagem geral. Cabe
ressaltar que esta não é uma ferramenta GSCM, porém, muitos autores ao definir o
GSCM abordam construtos que foram utilizados no levantamento dos dados.
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CONSTRUTO

Relatórios e
avaliação
desempenho
ambiental dos
fornecedores,
reuniões,
declaração de
conformidade do
produto
(A1 e A2)
Avaliação e
redução do custo
dos resíduos
(B4)
Medições da
redução dos
impactos
ambientais na
utilização de
recursos
(E12)

Monitoramento dos
recursos
organizacionais
(F16)

Melhorar o
desempenho do
fornecedor, medir
desperdícios,
transferir
preocupações
ambientais
(integração da
cadeia de
abastecimento)
(J23 e J24)

ABORDAGEM GERAL
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática
evidenciada: Interesse evidenciado:
Existem
reuniões Sem prática e ideologia,
regulares, com metas e as questões ambientais
objetivos
ambientais são
tratadas
defendidos.
pontualmente.
Ideologia evidenciada: Ideologia evidenciada:
Não tem procedimento Não
existe
interno, porém, existem procedimento,
porém,
projetos ambientais de melhoria de eficiência
melhoria e eficiência da produtiva e eliminação
produção. Participam do de recursos são uma
programa CNI que exige constante, (mas não
projetos ambientais.
monitorados).
Prática
evidenciada: Não
evidenciado
Adequam fornecedores GSCM.
quanto a redução de
resíduos na compra
(tabela de criticidade)
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Possuem gestão de Existem laudos técnicos
risco externa quanto a em
função
da
co-responsabilidade e prevenção de poluição e
movimentação
de segurança, e gestão de
residuos. Focam em resíduos através da
segurança e prevenção ETE.
Externamente
da poluição e gestão de exige-se LAO e licença
resíduos via ETE e ETA. de transporte.
Prática
evidenciada: Ideologia evidenciada:
LAO, LT e certificado de Não existe critérios para
materiais.
todos
os
produtos,
somente para os de
produtos químicos e
geradores de resíduos.
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Fidelizam clientes com Fornecedores
base nos conceitos de fidelizados,
face
o
qualidade, desenvolvem processo
ser
o relacionamento da padronizado.
cadeia via redução de Colaboradores
atuam
custos.
nos fornecedores para
promover continuidade.
Ideologia evidenciada: Não
evidenciado
Usam
embalagens GSCM.
retornáveis. Esforço em
conduzir a destinação
das embalagens (não
destinam).

HERGEN P.
MACHINERY
Interesse evidenciado:
Reuniões quinzenais
gerais. Ambiental não
é foco das reuniões,
mas entra em pauta.
Ideologia evidenciada:
Práticas de aumento
de eficiência produtiva
são uma constante, e
são incentivados (mas
não monitorados)

Ideologia evidenciada:
Tem critérios técnicos,
sem
procedimentos.
Foco está na questão
preço e qualidade.
Não
evidenciado
GSCM.

Ideologia evidenciada:
Existem
critérios
evidenciados em parte
do
processo
de
compra de insumos e
matérias-primas.
Interesse evidenciado:
Priorizam os parceiros,
mas focam no custo,
prazo, qualidade.

Prática
evidenciada:
Só usam embalagem
de madeira certificada
(máquinas grandes),
não
necessitando
retornar.

Quadro 18: Construtos e análise de dados da Abordagem Geral
Fonte: Dados da pesquisa

Duas questões foram elaboradas para levantamento do construto “Relatórios e
avaliação desempenho ambiental dos fornecedores, reuniões, declaração de
conformidade do produto”, baseando-se em Trowbridge (2001), Handfield et al.
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(2002), Hsu e Hu (2008) e Routroy, (2009), uma focando reuniões de avaliação de
melhorias (questão A1) e outra envolvendo revisão e adoção de práticas de aumento
de eficiência do sistema de produção (questão A2), visando completar a primeira
questão. As três empresas realizam reuniões e declaração de conformidade do
pedido, exigências defendidas por Hsu e Hu (2009) e Routroy (2009) e são práticas
constantes, porém, somente na Metalúrgica Riosulense existem reuniões regulares,
com metas e objetivos ambientais, e relatórios medindo desempenho, melhoria
contínua e medidas de performarce ambiental de recursos, conforme preconizado
por Trowbridge (2001) e Handfield et al. (2002). Royal Ciclo e Hergen não tem
monitoramento efetivo; promovem práticas de aumento de eficiência produtiva,
porém, sem relatórios e constância.
Para o construto “Avaliação e Redução do Custo do Resíduos” foi elaborada a
questão B4, e não foi evidenciado na Royal Ciclo prática de avaliação, redução e
custo dos resíduos, e que conforme Handfield et al. (2002) deve ser efetivado como
uma prática do GSCM já na compra de matérias-primas e insumos. A Metalúrgica
Riosulense mantém procedimento e controle para a avaliação do custo dos resíduos
em seus sistemas operacionais, e a Hergen trabalha com critérios de compra,
porém, não existe procedimento que vise promover melhoria do custo de resíduos.
Quanto ao construto “Medições da redução dos impactos ambientais na
utilização de recursos”, foi aplicada a questão E12 verificou-se que na empresa
Metalúrgica Riosulense e Royal Ciclo existem laudos técnicos quanto a gestão de
risco, co-responsabilidade quanto uso dos recursos, ETE, ETA, exigência de LAO e
licença de transporte, em concordância à Trowbridge (2001) que identifica como
elemento essencial a medição da melhoria contínua com um programa sólido de
medidas de performance ambiental, utilizando para isso medições em redução na
utilização de recursos (total de água utilizada e conservada, eletricidade consumida,
reciclada ou reutilizada, combustível usado), emissão e transferência (emissão
corrosiva ao ar, geração de resíduos perigosos, resíduos sólidos enviados para
eliminação) e ainda observam as citações ou notificação de violações, inspeções e
registros nos processos, considerando toda a cadeia de abastecimento. Na Hergen
não existe evidência alguma quanto a prática deste construto.
Todas as empresas conduzem suas operações com olhar sobre o construdo do
“Monitoramento dos recursos organizacionais”, e para investigar este construto, foi
utilizado a questão F16, focando a minimização destes, o que é verificado por

76

Darnall, Jolley e Handfield (2008). Porém, só a Metalúrgica Riosulense possui
procedimento estabelecido quanto ao monitoramento dos recursos, e a Royal Ciclo e
Hergen focam basicamente em preço e qualidade, com critérios evidenciados em
alguns produtos, faltando criar procedimentos (parametrizar e normalizar – definir as
regras) e estender para todos os produtos esta prática, não constituindo a prática em
GSCM.
Para o construto que visa investigar sobre a “Melhora do desempenho do
fornecedor via medição de desperdícios e integração da cadeia” foram elaboradas
duas questões (J23 e J24) visando identificar estabelecimento de relação e
manutenção a longo prazo com fornecedores e transferência das preocupações
ambientais observando o retorno das embalagens após sua vida útil (RAO e HOLT,
2005). A prática de melhorar o desempenho do fornecedor transferindo
preocupações e medindo desperdícios é evidenciada na forma de fidelização de
clientes se adequando às suas exigências, tanto ambientais como técnicas, visando
redução de custos pelo uso de materiais. Práticas como uso de embalagens
retornáveis, fidelização de clientes e padronização das atividades envolvendo
fornecedores foram identificadas nas Metalúrgica Riosulense SA e Royal Ciclo, e na
Hergen, fidelizam os parceiros da cadeia, mas com foco em preço e custo.
A síntese dos resultados dos construtos da abordagem geral podem ser vistos
em sua totalidade e por empresa na tabela 1:

Tabela 1: Resultado do GSCM na Abordagem Geral
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
5
71,43%
2
28,57%
0
0,00%
0
0,00%
7

2
2
1
2
7

ROYAL
CICLO
28,57%
28,57%
14,29%
28,57%

HERGEN
1
3
2
1
7

14,29%
42,86%
28,57%
14,29%

TOTAL
8
7
3
3
21

38,10%
33,33%
14,29%
14,29%

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados mostram que na totalidade das respostas, a prática é
evidenciada, impulsionada pela Metalúrgica Riosulense que tem maior concentração
destas respostas, diferentemente da Royal Ciclo e da Hergen, que apresentam
maior incidência de Ideologia e ausência do GSCM, equilibrando assim os
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resultados do segmento metal mecânico quanto as definições do construto desta
ferramenta.

4.2.2 Green Operation
Para a ferramenta Green Operation, Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Stock
(1998), Fleischmann et al. (2001), Ferrer e Whybark (2001) e Majumder e Groenevelt
(2001) abordam a fabricação de produtos ambientalmente amigáveis com os
recursos mínimos (materiais, energia, água, etc) como o diferencial necessário para
o GSCM.
Analisando as empresas quanto aos construtos disponíveis no Apêndice 1,
apresenta-se o quadro 19, com a análise comparativa dos resultados das três
empresas para cada um dos construtos do GO.
Verificou-se nas empresas analisadas pouca prática quanto a este construto,
com ações isoladas sobre avaliação e redução dos custos dos resíduos, sem
procedimento nem registros evidenciados.
Preuss (2001) preconiza que o projeto ambiental deve incluir programação e
planejamento de recursos, o que conduziu elaborar o construto Projeto do canal,
incluindo programação e planejamento de demanda, composto pelas questões L30,
L31 e L32, e que teve a única prática evidenciada na Metalúrgica Riosulense quanto
ao envolvimento da diretoria no planejamento dos recursos ambientais. Demais
questões nas três empresas alternaram em falta de evidência, interesse e ideologia
evidenciados, resultando na Royal Ciclo para este construto como a empresa com
menos ações voltadas ao GSCM verificadas.
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CONSTRUTO
Avaliação e
redução do custo
dos resíduos
(B5)

Projeto do canal,
incluindo
programação e
planejamento dos
recursos
(L30, L31 e L32)

Avaliação do ciclo
de vida e análise
de produtos
(M35 e M36)

Colaboração
entre os
departamentos
internos,
marketing e
fornecedores
(N38)

GREEN OPERATION
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Ideologia evidenciada: Não
evidenciado
Controlam e monitoram GSCM:
o retorno de resíduos
internamente, mas não
conhecem o percentual.
Prática evidenciada: O Ideologia evidenciada:
diretor
financeiro
é Diretoria é aberta, e
responsável pelo SGA facilita
as
questões
(em
implantação) e solicitadas. Apóiam mas
responde
pela
ISO não instigam. Não existe
14.000.
reunião específica pra
área ambiental. Pensam
na ISO 14.000.
Ideologia evidenciada: Não
evidenciado
Só adquirem de quem GSCM.
está OK com questões
ambientais, se não,
pressionam para se
adequar. Porém, estão
desenvolvendo critérios
ambientais
Não
evidenciado Não
evidenciado
GSCM.
GSCM.

Prática
evidenciada:
Documento
I090
evidencia por produto as
instruções sobre como
proceder com
cada
produto.

Interesse evidenciado:
Existe
com
foco
comercial
quanto
a
redução de custos, mas
é insipiente ainda.

Prática
evidenciada:
Gestão de risco externa
quanto
a
coresponsabilidade
e
movimentação OK. Os
profissionais
internos
focam em segurança,
iniciando a questão de
prevenção da poluição e
gestão
de
resíduos
através da ETE e ETA.
Ideologia evidenciada:
Participam
do
desenvolvimento
com
os clientes, e pra
fornecedores, estendem
via
normas
e
documentos,
considerando criticidade
e
o
manual
do
fornecedor (MQMR02)

Prática
evidenciada:
Existem laudos técnicos
em
função
da
prevenção de poluição e
segurança, e gestão de
resíduos através da
ETE.
Externamente
exige-se LAO e licença
de transporte.

Ideologia evidenciada:
Existem
situações
pontuais
de
envolvimento, porém, os
requisitos dos clientes
são a base para a
formatação
do
processo,
e
conseqüente
envolvimento
dos
fornecedores.

Quadro 19: Construtos e análise de dados da Green Operation
Fonte: Dados da pesquisa

HERGEN P.
MACHINERY
Não
evidenciado
GSCM: O que volta,
volta
somente
para
conserto,
não
para
destinação.
Interesse evidenciado:
Apóiam
quando
solicitado, mas focam
muito em qualidade.
Deveriam
dar
mais
atenção (igual dão ao
sistema de qualidade).
Não
GSCM.

evidenciado

Interesse evidenciado:
Tem produtos que são
retornados, porém, não
existe monitoramento.
Prática evidenciada: Por
trabalhar
com
máquinas, o serviço de
pós-venda
promove
acompanhamento
e
melhoria quanto ao ciclo
de vida.
Não
evidenciado
GSCM.

Prática
evidenciada:
Clientes e fornecedores
são
envolvidos
no
desenvolvimento
das
máquinas, juntamente
com compras, comercial
e engenharia.
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O construto Avaliação do ciclo de vida e análise de produtos representado
pelas questões M35 e M36 apresenta em sua maioria a evidência de práticas
ligadas as duas questões solicitadas, que compreendem aumentar a vida útil dos
produtos no final do seu ciclo de vida via recuperação de produtos, mediante
entendimentos de Chouinard et al. (2005) e Srivastava (2007), através do reparo,
renovação

e

recuperação

de

valor

(SAVASKAN;

BHATTACHARYA;

WASSENHOVE, 2004) e análise do produto, com foco em segurança e prevenção
de saúde (GUIDE JR.; WASSENHOVE, 2001; SAVASKAN; BHATTACHARYA;
WASSENHOVE 2004; CHOUINARD; D´AMOURS; AIT-KADI, 2005 e SRIVASTAVA,
2007), com pouca falta de evidência de ações de GSCM. Quanto a minimização dos
impactos ambientais no ciclo de vida completo do produto, a Royal Ciclo apresentou
interesse evidenciado, focando somente na redução de custos, e quanto à análise
de produtos, segurança e prevenção de saúde, somente a Hergen não apresentou
evidências de GSCM.
Para

o

construto

colaboração

entre

os

departamentos

internos

(TROWBRIDGE, 2001 e HANDFIELD; SROUFE; WALTON, 2004), representado
pela questão N38, evidenciou-se em todo o segmento ideologia e prática, ficando a
prática para os clientes bem evidente no desenvolvimento de produtos e processos,
em conjunto com demais setores além dos de compra e venda da empresa. Não
ficou evidente controles e registros desta colaboração interna, apesar de estar
visível a participação de todos (compras, vendas, marketing, engenharia) no
desenvolvimento de produtos e processos.
Tabela 2: Resultado do GSCM no Green Operation
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
3
42,86%
3
42,86%
0
0,00%
1
14,29%
3
42,86%

ROYAL
CICLO
1 14,29%
2 28,57%
1 14,29%
3 42,86%
1 14,29%

HERGEN
2
0
2
3
2

28,57%
0,00%
28,57%
42,86%
28,57%

TOTAL
6
5
3
7
6

28,57%
23,81%
14,29%
33,33%
28,57%

Fonte: Dados da pesquisa

Em sua totalidade, observando o resultado das três empresas na tabela 2 o
Green Operation não está em evidência. Porém, em conformidade com a quantidade
de resultados em interesse, ideologia e prática, percebe-se a tendência de
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adequação à ferramenta GSCM. Esta falta de evidência se dá pelo fato da
quantidade de práticas isoladas (com base na ideologia e interesse), faltando
controle e organização quanto a ações ambientais. Apesar de muito se fazer
empiricamente quanto a questões ambientais, faltam registros, extensão das
práticas à toda a cadeia, e envolvimento de todos os setores quanto a focar em
questões ambientais.

4.2.3 Green Manufacturing

O quadro 20 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Green Manufacturing, com base nas questões dos construtos do
Apêndice 1. Para a ferramenta Green Manufacturing, o construto Avaliação, redução
do custo dos resíduos é identificado por Yu e Son (2008) como integrador do GSCM,
e na análise da questão B5, esta integração não foi identificada nas empresas Royal
Ciclo e Hergen. Na empresa Metalúrgica Riosulense, esta questão é verificada,
porém, não souberam informar o percentual de redução destes custos, não
constituindo prática (somente ideologia).

CONSTRUTO
Avaliação, redução
do custo dos
resíduos
(B5)
Projeto do canal,
incluindo
programação e
planejamento dos
recursos (L29)

Uso de tecnologias
mais limpas
(P46)

GREEN MANUFACTURING
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Ideologia evidenciada: Não
evidenciado
Internamente controlam GSCM.
e monitoram o retorno
com resíduos, porém,
não
conseguiram
informar o percentual.
Prática
evidenciada: Não
evidenciado
Documento DCAQ 064 GSCM.
controla e acompanha
metas.
Prática
evidenciada:
Existe
a
atividade
implantada, e estão
criando
um
centro
tecnológico pra controle
das informações. Cada
setor comanda seus
interesses.

Prática evidenciada:
Existe um sistema
interno que interage
com
todos
os
setores.

HERGEN P.
MACHINERY
Não evidenciado GSCM:
O
que
volta,
volta
somente para conserto,
não para destinação.

Interesse evidenciado: A
única meta é quanto a
ETE.
Nada
mais
formalizado.
Prática
evidenciada:
Existe um sistema de
simulação de projetos,
aliado à venda técnica.

Quadro 20: Construtos e análise de dados do Green Manufacturing
Fonte: Dados da pesquisa
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Green, Morton e New (1998) identificam o Green Manufacturing para a
projeção do portfólio de produtos e processos dentro da filosofia GSCM com base
nos recursos disponíveis. Somente a Metalúrgica Riosulense mantém documento de
planejamento e controle dos recursos ambientais para este construto, na questão
L29, não sendo evidenciado na Royal Ciclo e Hergen ações voltadas ao
planejamento de recursos considerando metas e objetivos ambientais.
Green, Morton e New (1998) identificam o Green Manufacturing como o
responsável pelo gerenciamento do processo verde, através do uso de tecnologias
mais limpas, e que teve a análise baseada na questão P46, que trata deste
construto (uso de tecnologias mais limpas). Na análise verificou-se que todas as
empresas promovem esta prática, objetivando melhorar o controle ambiental, e
identificaram esta questão como uma constante nas práticas de redução de tempo,
resíduos e consumo, via integração da cadeia, uso de softwares, interação entre os
setores, simulação de projetos e até criação de um centro tecnológico com foco
ambiental.
Tabela 3: Resultado do GSCM por Green Manufacturing
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
2
66,67%
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
3

ROYAL
CICLO
1
33,33%
0
0,00%
0
0,00%
2
66,67%
3

HERGEN
1
0
1
1
3

33,33%
0,00%
33,33%
33,33%

TOTAL
4
1
1
3
9

44,44%
11,11%
11,11%
33,33%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto aos construtos que compõem a ferramenta Green Manufacturing,
verificou-se a totalidade da prática quanto ao uso de tecnologias mais limpas, em
desacordo com a avaliação e redução dos custos dos resíduos, que nada foi
verificado de prática. Ficando o equilíbrio por parte do construto projeto do canal,
que evidencia que este Green não é totalmente praticado pelas empresas, faltando
controle, interação com fornecedores, planejamento e programação ambiental,
conforme verificado na tabela 3.
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4.2.4 Green Purchasing

O quadro 21 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Green Purchasing.

CONSTRUTO

Avaliação e
redução do custo
dos resíduos
(B6)

Medições da
redução dos
impactos
ambientais na
utilização de
recursos
(E13 e E14)

Multiplicador e
pressionador das
melhorias
ambientais via
compras
(K28)
Projeto do canal,
incluindo
programação e
planejamento dos
recursos (L33)

GREEN PURCHASING
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática evidenciada: Só Não
evidenciado
promovem retorno de GSCM.
material para destinação
final quando vale a pena
(custos),
porém,
só
contratam e capacitam
fornecedores
com
condições de dar a devida
destinação
final
ou
retorno aos produtos.
Premiam colaboradores e
incentivam
a
prática
utilizando a estrutura de
logística reversa.
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Monitoram a licença de Engenheira química,
aterro
sanitário
de controle
efetuado
fornecedores,
LAO, mediante
legislação
licença de transporte, (destinação
de
X
certificado de destinação, quant.)
Ideologia
evidenciada: Interesse evidenciado:
Interno
existem Está-se montando um
programas de melhoria manual
com
esta
contínua, para minimizar prática,
fontes de desperdício. procedimentando via
Externo existia, mas não critérios de criticidade.
está mais ativo.
Ideologia evidenciada: Só
adquirem de quem está
OK
com
questões
ambientais,
se
não,
pressionam
para
se
adequar. Os critérios
ambientais
estão
em
desenvolvimento ainda.
Não evidenciado GSCM:
Não existem garantias
quanto a disponibilizar
estrutura
para
fornecedores.

Não
GSCM.

evidenciado

Não
GSCM.

evidenciado

HERGEN P.
MACHINERY
Não
evidenciado
GSCM.

Não
evidenciado
GSCM:
Não
tem
controle. Só a prática de
destinação correta para
autorizados.
Interesse evidenciado:
Não existem programas
específicos. Existe a
prática
de
comprar
exatamente
a
quantidade necessária
pra evitar resíduos, mas
falta procedimentar.
Interesse evidenciado:
Procuram trabalhar com
quem se adéqua a
questões
ambientais,
porém, não tem nada
procedimentado.

Não
GSCM.

evidenciado

Quadro 21: Construtos e análise de dados do Green Purchasing
Fonte: Dados da pesquisa

Para o construto avaliação, redução do custo dos resíduos neste Green, foi
utilizada a questão B6, e tem como base os entendimento de Preuss (2001) que
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identifica no Green Purchasing a ferramenta que visa reduzir os custos nas
atividades de compras no GSCM, tornando-se uma área muito importante para o
desempenho do setor, funcionando como um efeito de alavanca na redução dos
custos de material, influenciando economicamente num menor custo de materiais.
Handfield, Sroufe e Walton (2004) complementam que a função de compras se
estende à cadeia de valores (do fornecedor ao consumidor) quando as organizações
informam aos compradores maneiras de reduzir seus impactos ao meio ambiente.
Esta prática é evidenciada somente na Metalúrgica Riosulense, não sendo verificada
nenhum aspecto que a caracterize nas demais empresas.
Em conformidade à analise do construto “Medições da redução dos impactos
ambientais na utilização dos recursos”, medido pela questão E13, foi evidenciando
na Metalúrgica Riosulense e Royal Ciclo práticas de acompanhamento e medição
dos impactos ambientais em seus fornecedores. Já quanto aos programas de
melhoria contínua (medido neste construto na questão e E14), nenhuma empresa
apresentou comprovação prática de que existem ações além do acompanhamento
ambiental nos fornecedores (capacitação) além de práticas isoladas, porém, sem
planejamento, somente conforme necessidade ou possibilidade.
Green, Morton e New (1998) identificam que a “função” de compras via Green
Purchasing promove melhor gestão ambiental nas organizações e em toda a cadeia
de abastecimento, e Preuss (2001) reconhece efeito multiplicador verde das cadeias
de abastecimento via compras, o que não foi verificado nas empresas em questão
como prática, por faltar, apesar do interesse e ideologia evidenciados, ações
planejadas, monitoradas e constantes para construto Multiplicador e pressionador
das melhorias ambientais via compras, na questão K28. Existem critérios para
compra, porém, não existe em nenhuma empresa programa de capacitação que
conduza os componentes da cadeia a se adequar a estes critérios.
O construto Projeto do canal, incluindo programação e planejamento dos
recursos (investigado na questão L33) tem como base Guide Jr. e Wassenhove
(2001) que identificam em compras a responsabilidade de programar e planejar o
uso dos recursos com a cadeia. Em nenhuma das empresas percebeu-se ações que
identificassem sequer o interesse para este construto, e ambas tratam a questão
ambiental sem programação e planejamento (para a cadeia de abastecimento) de
forma isolada e pontual.
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Tabela 4: Resultado do GSCM no Green Purchasing
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
2
40,00%
2
40,00%
0
0,00%
1
20,00%
5

ROYAL
CICLO
1 20,00%
0
0,00%
1 20,00%
3 60,00%
5

HERGEN
0
0
2
3
5

0,00%
0,00%
40,00%
60,00%

TOTAL
3
2
3
7
15

20,00%
13,33%
20,00%
46,67%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao Green Purchasing, ficou evidente a ausência de GSCM, com
práticas evidenciadas somente quanto a medição de redução de impactos na tabela
4, porém, sem relação com demais construtos, e de forma isolada. Ações internas
são uma constante, porém, o relacionamento com a cadeia de abastecimento se dá
na forma de cobrança quanto a adequação aos requisitos, e não capacitação,
desenvolvimento, planejamento e controle.

4.2.5 Green Design
Para o construto “Avaliação, redução do custo dos resíduos”, utilizou-se a
questão B7 para investigação. Evidenciando prática na empresa Metalúrgica
Riosulense com controle de risco material, destinatário e custo, e Royal Ciclo, que
tem um banco de dados de produtos de risto, em conformidade com Guide Jr. e
Wassenhove (2001) quanto ao controle do risco e custo ambiental e Zhu et al.
(2006) na existência de bancos de dados que visam destinação e controle do custo
dos produtos. Na Hergen não existe controle de custo e destinação de produtos com
risco ambiental.
O quadro 22 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos que compõem o Green Design.
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CONSTRUTO
Avaliação, redução
do custo dos
resíduos
(B7)

Medições da
redução dos
impactos ambientais
na utilização de
recursos
(E15)
Avaliação do ciclo de
vida e análise de
produtos
(M34)

Colaboração entre
os departamentos
internos, marketing e
fornecedores
(N40)

GREEN DESIGN
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Existe
controle
por Existe um banco de
material
de
risco, dados de produtos de
destinatário,
custo risco, e duas ETE´s que
ambiental.
dão
destinação
e
controle de produtos
Prática evidenciada: Nas Não
evidenciado
auditorias de qualidade, GSCM.
existe a parte ambiental
que exige a LAO e licença
de transporte, e é feita
pelo
gerente
da
qualidade,
não
por
compras.
Prática evidenciada: Tem Não
evidenciado
controle
por
produto GSCM.
quanto a geração de
resíduos e destinação
final (no cliente).
Prática evidenciada: Os Ideologia evidenciada:
fornecedores
são Os produtos são os
desenvolvidos,
disponíveis no mercado,
selecionados e avaliados sendo selecionados por
de acordo com o manual questões
de
do fornecedor (MQMR02) proximidade, preço e
que é feito de acordo com capacidade. O fator
as
exigências
das ambiental
não
é
montadoras.
Compras, preponderante, mas é
comercial, engenharia e verificado.
qualidade
participam.
Questões ambientais são
priorizadas. Tem para
avaliação o IQF.

HERGEN P.
MACHINERY
Não evidenciado GSCM.

Não evidenciado GSCM.

Não evidenciado GSCM:
(não gera produto final,
geral uma máquina, que é
integralizada
na
empresa).
Ideologia
evidenciada:
Estão desenvolvimento o
sistema de controle de
qualidade, normalizando
e
procedimentando.
Atualmente é empírico,
existe, mas está em
processo
de
normalização.

Quadro 22: Construtos e análise de dados do Green Design
Fonte: Dados da pesquisa

Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006) defendem que a minimização
dos impactos dos produtos e serviços (energia, materiais, distribuição, embalagem)
é fator chave na concepção do GSCM. Para esta finalidade foi elaborado o construto
“Medições da redução dos impactos ambientais na utilização de recursos”,
representado pela questão E15, e que teve prática percebida na Metalúrgica
Riousulense, não sendo percebida nas empresas Royal Ciclo e Hergen.
Para o construto “Avaliação do ciclo de vida e análise de produtos” utilizou-se a
questão M34. Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e Whybark (2001),
Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001), Zhu et al. (2006),
Srivastava (2007) e Routroy, (2009) verificam neste construto a possibilidade de
melhorias no design dos produtos com face na atuação durante todo o processo
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produtivo. Como resultado, somente a empresa Metalúrgica Riosulense apresentou
controle de produtos durante o ciclo de vida, não sendo verificado nenhuma ação
com esta finalidade nas empresas Royal Ciclo e Hergen.
Quanto ao design ambiental dos produtos a colaboração entre os
departamentos internos (Marketing e fornecedores) constitui o último construto do
GD, na questão N40. Esta colaboração é vista como essencial para a manutenção
de práticas em GSCM, onde uma organização deve coordenar seu departamento de
design de produto com o seu departamento de marketing e de seus fornecedores
em um esforço para minimizar o desperdício e o impacto ambiental em cada nó da
cadeia de abastecimento (DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008). Sob este
entendimento, foram identificadas práticas em todas as empresas, porém, nas
empresas Royal Ciclo e Hergen o fator ambiental é tratado como coadjuvante (não
sendo foco das relações entre os setores), e também não tem procedimento nem
padrão, firmando-se em ações e atitudes internas e isoladas. Somente na empresa
Metalúrgica Riosulense a prática é promovida através de normas e procedimentos
internos.

Tabela 5: Resultado do GSCM no Green Design
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
4

ROYAL
CICLO
1 25,00%
1 25,00%
0
0,00%
2 50,00%
4

HERGEN
0
1
0
3
4

0,00%
25,00%
0,00%
75,00%

TOTAL
5
2
0
5
12

41,67%
16,67%
0,00%
41,67%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao GSCM na ferramenta Green Design, percebe-se na tabela 5
igualdade entre a quantidade de práticas evidenciadas e falta total de prática de
GSCM nas empresas, ficando o diferencial quanto a ideologia evidenciada (nenhum
resultado evidenciando ideologia), mostrando que estão encaminhados neste tipo de
atitude com interesse claros, porém, não normalizados e procedimentados
internamente.
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4.2.6 Customer Awareness

O quadro 23 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Customer Awareness, a ferramenta GSCM que tem como função
promover e se adaptar à consciência ambiental dos consumidores.

CONSTRUTO
GSCM com o
marketing e
qualidade
(C9)
Vantagem
competitiva através
da consciência
ambiental
(experiência) dos
clientes
(H21)

CUSTOMER AWARENESS
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Não
evidenciado Não evidenciado GSCM.
GSCM.

Prática
evidenciada:
Utilizam de palestras
técnicas
aos
consumidores
finais
para todas as questões
da empresa, inclusive
ambiental (destinação,
uso correto, cuidados).

Interesse
evidenciado:
Existe o jornal interno,
que está sendo pensado
em ser disponibilizado
aos
clientes
e
consumidores, incluindo
questões ambientais.

HERGEN P.
MACHINERY
Não
evidenciado
GSCM.

Não
evidenciado
GSCM:
Nenhum
relacionamento
externo quanto ao
foco ambiental.

Quadro 23: Construtos e análise de dados do Customer Awareness
Fonte: Dados da pesquisa

Preuss (2001) observa que a organização agindo sob o marketing permitirá aos
comerciantes promover uma tendência de produtos verdes e iniciar alterações no
produto dentro da empresa contribuindo para a filosofia GSCM. Sob esta visão,
elaborou-se o construto GSCM com o marketing e qualidade, na questão C9. A
análise não evidenciou em nenhuma das empresas ações envolvendo iniciativas
ambientais via departamento de marketing.
Routroy (2009) afirma que os consumidores estão desenvolvendo consciência
ambiental cada vez mais intensificada, procurando produtos "verdes", afetando o
desempenho ambiental das empresas, e forçando o esverdeamento. Esta visão de
Routroy do Customer Awareness permitiu elaborar o construto Vantagem
competitiva através da consciência ambiental (experiência dos clientes), via questão
21, o que foi verificado na Metalúrgica Riosulense como uma prática através de
programa de palestras técnicas aos consumidores quanto à destinação do produto
ao final do seu ciclo de vida, promovendo uso correto dos produtos comercializados.
Na Royal Ciclo existe a idéia de iniciar este trabalho via informativo, porém, nada
que chega a evidenciar o GSCM em suas práticas.
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Tabela 6: Resultado do GSCM no Customer Awareness
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
50,00%
2

ROYAL
CICLO
0
0,00%
0
0,00%
1 50,00%
1 50,00%
2

HERGEN
0
0
0
2
2

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

TOTAL
1
0
1
4
6

16,67%
0,00%
16,67%
66,67%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao Customer Awareness, não foram verificadas práticas de GSCM
além das palestras técnicas promovidas pela empresa Metalúrgica Riosulense
visando conscientizar consumidores às questões ambientais. Não utilizam dos
consumidores para promover ações isoladas quanto ao meio ambiente, indo em
desencontro ao sugerido por Preuss (2001) e Routroy (2009) que visam consciência
ambiental dos consumidores para práticas de GSCM. É evidente o destaque entre
as práticas de ações de consciência ambiental na tabela 6.

4.2.7 Sistema de Gestão Ambiental

O quadro 24 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

CONSTRUTO
Relatórios e
avaliação
desempenho
ambiental dos
fornecedores,
reuniões,
declaração de
conformidade do
produto
(A3)
Avaliação e
redução do custo
dos resíduos
(B8)

Certificações ISO
aliado com GSCM

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Ideologia evidenciada: Interesse evidenciado:
Tem procedimento que Não
existe
promove a melhoria procedimento firmado,
ambiental para a cadeia porém, existe bastante
(escala de ringelmann / controle
sobre
caminhões,
auditoria destinação de material,
ambiental fornecedores, e fala-se muito em
porém,
não
existe melhorar metodologias
monitoramento quanto ambientais
para
ao desempenho desta melhorias
no
estratégia.
desempenho da cadeia.
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Inicialmente os clientes Existe a prática de LAO
exigem
a
LAO
e e licença de transporte,
licenças de transporte, e e produtos controlados
um sistema ISO dos pelo exército, IBAMA
fornecedores.
cobra
relatórios
de
resíduos.
Ideologia evidenciada: Interesse evidenciado:
SGA
está
em Estão
analisando

HERGEN P.
MACHINERY
Interesse evidenciado:
Só
aprova
fornecedores
que
atendam exatamente o
que a empresa quer
(evitando percas e
desperdícios), porém,
não medem o impacto
do desempenho.

Interesse evidenciado:
Ao
fechar
uma
máquina, já fazem a
triagem das exigências
a serem cumpridas,
porém, não tem nada
procedimentado.
Não
evidenciado
GSCM.
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CONSTRUTO
(D10 e D11)

Monitoramento dos
recursos
organizacionais
(F17 e F18)
Prevenção da
poluição e
capacidades de
gestão,
gerenciamento de
produtos
(G19)
Melhorar o
desempenho do
fornecedor, medir
desperdícios,
transferir
preocupações
ambientais
(integração da
cadeia de
abastecimento)
(J27)

Colaboração entre
os departamentos
internos, marketing
e fornecedores
(N41)

Iniciativa dos
gestores,
treinamento e uso
dos colaboradores
internos
(O45)

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
implantação.
comercialmente a idéia,
tem interesse e alguns
controles já efetuam
como se tivessem SGA.
Ideologia evidenciada: Interesse evidenciado:
Não existe a cobrança Não existem critérios
da ISO 14.000 ou SGA, formais, porém, o que
porém, os critérios que as montadoras cobram,
envolvem
estas cobram
dos
ferramentas
são fornecedores.
cobrados.
Prática
evidenciada: Ideologia evidenciada:
Para
todos
tem Várias
práticas
são
indicadores que são observadas, porém, não
monitorados.
existe monitoramento e
controle.
Prática
evidenciada: Não
evidenciado
Tem
controle
por GSCM.
produto
quanto
a
geração de resíduos e
destinação final (no
cliente).
Ideologia evidenciada:
Existe
procedimento
que promove a melhoria
ambiental para a cadeia
(escala de Ringelmann
nos
caminhões,
auditoria ambiental de
fornecedores,
porém,
não
existe
monitoramento quanto
ao desempenho desta
estratégia.
Ideologia evidenciada:
Existe prática pra frente,
via palestras, e pra trás,
são
referencia
na
região,
servindo
de
exemplo, porém, não
existe nada padronizado
e monitorado.
Prática
evidenciada:
Externamente, existe o
balanço social e o
informativo técnico que
aborda a comunicação
ambiental. Interno é via
e-mails e jornal do
colaborador (recebe em
casa).

Interesse evidenciado:
Não possuem critérios
formais,
porém,
exigem certificação e
adaptações
as
condições
de
compras.
Prática
evidenciada:
Para
todos
tem
indicadores que são
monitorados.
Não
evidenciado
GSCM: (não
gera
produto final, geral
uma máquina, que é
integralizada
na
empresa).

Interesse evidenciado:
Não
existe
procedimento firmado,
porém, existe bastante
controle
sobre
destinação de material,
e fala-se muito em
melhorar metodologias
ambientais
para
melhorias
no
desempenho da cadeia.

Interesse evidenciado:
Só
aprova
fornecedores
que
atendam exatamente o
que a empresa quer
(evitando percas e
desperdícios), porém,
não medem o impacto
do desempenho.

Não
GSCM.

Não
GSCM.

evidenciado

Não
evidenciado
GSCM:
Nenhuma
comunicação
ou
socialização registrada
sobre
fatores
ambientais.

Quadro 24: Construtos e análise de dados do SGA
Fonte: Dados da pesquisa

HERGEN P.
MACHINERY

evidenciado

Interesse evidenciado:
Não
existe
nada
específico além dos
murais,
mas
tem
interesse
em
desenvolver
informativo
técnico
abrangendo também a
ambiental.
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Darnall, Jolley e Handfield (2008) observam que o GSCM pode ser constituído
de acompanhamento do desempenho ambiental dos fornecedores e políticas de
capacitação, prática esta não evidenciada em nenhuma das empresas no construto
Relatórios e avaliação desempenho ambiental dos fornecedores, reuniões,
declaração de conformidade do produto, investigado pela questão A3. Foi verificado
nas empresas somente interesse e vontade em trabalhar acompanhamento
ambiental, face existir ações isoladas quanto a este construto, porém, sem os
devidos registros e comprovações.
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009) identificaram no
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) a ferramenta utilizada no ganho de tempo,
competitividade e vantagem de custo. A base para este ganho é o construto a
Avaliação, redução do custo dos resíduos, o que foi evidenciado prática nas
empresas Metalúrgica Riosulense e Royal Ciclo via questão B8. Na empresa Hergen
existe o interesse verificado em algumas atividades ambientais, porém sem
avaliação e planejamento.
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009) vinculam os sistemas
ISO com o GSCM, e Handfield, Sroufe e Walton (2004) reforçam que empresas com
o SGA tendem à certificação ISO 14001, e posteriormente para o GSCM. Para o
construto Certificações ISO aliado ao GSCM, foram elaboradas duas questões,
sendo que a primeira (D10) possibilitou verificar que nenhuma empresa possui
sistema de gestão ambiental, apesar da Metalúrgica Riosulense estar em processo
de implantação, diferentemente da Royal Ciclo e Hergen que não tem em seu
planejamento o SGA. Quanto as cobranças na cadeia, analisados para o mesmo
contruto, mas na questão D11, não existem critérios de cobranças diretamente
voltados à implantação de SGA ou ISO 14001, porém, em todas as empresas
analisadas, tudo aquilo que os clientes cobram quanto a questões ambientais é
repassado ao restante da cadeia. Verificou-se muita vontade de trabalhar e transferir
à cadeia questões ambientais em todas as empresas, porém, de forma isolada, sem
foco ao SGA nas empresas Royal Ciclo e Hergen (Metalúrgica Riosulense está
focada, por estar em processo de implantação do SGA).
Routroy (2009) observa que para melhorar o desempenho ambiental e
quantificar as melhorias em SGA com base no impacto das estratégias no
desempenho financeiro, deve-se promover acompanhamento das ferramentas de
análise de desempenho com base nos recursos. Para este levantamento, foi
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elaborado o construto Monitoramento dos recursos organizacionais, e as questões
F17 e F18, evidenciando prática nas empresas Metalúrgica Riosulense e Hergen, e
na Royal Ciclo apesar de ter as práticas verificadas, não existe monitoramento e
controle, não constituindo efetivamente prática para o GSCM.
As abordagens de SGA tratam da gestão estratégica com foco ambiental, e
definem como uma organização irá abordar seus impactos sobre o meio ambiente
natural (DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008). Dentro destas perspectivas,
verificou-se esta prática na questão G19 do construto Prevenção da poluição e
capacidade de gestão, gerenciamento de produtos na empresa Metalúrgica
Riosulense, que tem controle por produto quanto a geração de resíduos. Já na Royal
Ciclo e Hergen, não existe nenhuma prática de GSCM dentro destas observações.
Darnall, Jolley e Handfield (2008) aconselham que as capacidades inerentes a
SGA podem ser usadas para incentivar os adotantes destes sistemas de gestão a
identificar oportunidades em toda a sua cadeia de suprimento para melhorar o
desempenho ambiental, obtendo maior facilidade durante a execução do GSCM,
sendo, portanto, mais propensos a colaborar em toda a organização nos
departamentos internos para melhorar o ambiente. Darnall, Jolley e Handfield (2008)
identificaram que o SGA oferece uma estrutura de gestão para apoiar a cadeia de
abastecimento quanto as decisões de gestão que afetam o ambiente natural e,
conseqüentemente, as organizações que têm experiência com SGA podem achar
mais fácil a adoção de práticas GSCM. Com base em Darnall, Jolley e Handfield
(2008) elaborou-se o construto Melhorar o desempenho do fornecedor, medir
desperdícios,

transferir

procupações

ambientais

(integração

da

cadeia

de

abastecimento), investigada na questão J27. Nas empresas estudadas não
evidenciou-se nenhuma prática relacionada a este construto, porém, existe vontade
em atendimento as questões ligadas a este contruto, faltado práticas de medição,
monitoramento e tomada de decisão com base nestes monitoramentos.
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009) observaram no SGA
uma ferramenta que muitas empresas querem implementar visando ganhar tempo,
competitividade e vantagem de custo, tornando-se uma curva de aprendizado, tanto
para a organização e seus stakeholders, face interação entre vários departamentos
da empresa. Face isto, elaborou-se o construto Colaboração entre os departamentos
internos, Marketing e fornecedores, vizualizada na questão N41. Não foi evidenciado
nenhuma relação de pratica de GSCM nas empresas analisadas quanto ao
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envolvimento e colaboração dos setores externos além do envolvimento de
compras, comercial (excluindo-se o marketing) e engenharia.
Pun et al. (2002), Zutshi e Sohal (2004) e Routroy (2009) identificaram na
ferramenta SGA a possibilidade das empresas ganhar tempo, competitividade e
vantagem de custo, através de seus empregados e fornecedores, o que gerou o
construto Iniciativa dos gestores, treinamento e uso dos colaboradores internos, pela
questão O45. Prática evidenciada somente na empresa Metalúrgica Riosulense,
através de balanço social e comunicação ambiental. Na Royal Ciclo e Hergen não foi
apresentado evidência de prática de GSCM, apesar da Hergen ter interesse em criar
comunicação interna referente questões ambientais, conforme tabela 7.
Tabela 7: Resultado do GSCM no Sistema de Gestão Ambiental
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
4
44,44%
5
55,56%
0
0,00%
0
0,00%
9

ROYAL
CICLO
1 11,11%
1 11,11%
4 44,44%
3 33,33%
9

HERGEN
1
0
5
3
9

TOTAL

11,11%
0,00%
55,56%
33,33%

6
6
9
6
27

22,22%
22,22%
33,33%
22,22%

Fonte: Dados da pesquisa

Observando a ferramenta Sistema de Gestão Ambiental, percebe-se muito
interesse por parte das empresas em questões ligadas à sistema de gestão
ambiental,

porém,

evidenciado

somente

práticas

isoladas,

desacompanhadas de controle e monitoramento. Somente

geralmente

na Metalúrgica

Riosulense o SGA está em implantação, já focando a implementação da ISO 14001.
Demais empresas tem interesse em tal certificação e sistema de gestão ambiental,
porém, de forma modesta, e sem entrar no planejamento da empresa como meta.
Conforme análise da tabela 7, percebe-se que a maioria das respostas percebidas
se concentra na ideologia evidenciada, o que impulsionado pelas empresas Royal
Ciclo e Hergen, porém, a empresa que tem mais ações ambientais quanto as
práticas do SGA é a Metalúrgica Riosulense, tendenciando positivamente os
resultados do SGA como ferramenta do GSCM.
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4.2.8 Green Innovation
O quadro 25 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Green Innovation.

CONSTRUTO
Vantagem
competitiva
através da
consciência
ambiental
(experiência) dos
clientes
(H20)

Avaliação do ciclo
de vida e análise
de produtos
(M37)

Colaboração
entre os
departamentos
internos,
marketing e
fornecedores
(N39)

Iniciativa dos
gestores,
treinamento e uso
dos
colaboradores
internos
(O42)

GREEN INNOVATION
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática evidenciada: O Ideologia
evidenciada:
diretor
financeiro Diretoria é aberta, e
assumiu
a facilita todas as questões
responsabilidade
do solicitadas, porém não
sistema
de
gestão instigam (mas apóiam).
ambiental
(em Não
existe
reunião
implantação)
e específica
pra
área
responde
pela
ISO ambiental, mas estão
14.000.
pensando na ISO 14.000.
Não evidenciado: Existe Interesse
evidenciado:
interação
quanto
a Existem
práticas
instrução sobre como insipientes,
isoladas
proceder ao final do sobre
integração,
ciclo de vida do produto, melhoria e participação
mas
não
existe junto a fornecedores.
avaliação.
Prática evidenciada: O
diretor
financeiro
assumiu
a
responsabilidade
do
sistema
de
gestão
ambiental
(em
implantação)
e
responde
pela
ISO
14.000.
Prática
evidenciada:
Questões
ambientais,
vinculadas
a
implantação da ISO
14001 tem cronograma
anual, discutido em
conjunto
com
as
questões de qualidade e
SGA.

Ideologia
evidenciada:
Diretoria é aberta, e
facilita todas as questões
solicitadas, porém não
instigam (mas apóiam).
Não
existe
reunião
específica
pra
área
ambiental, mas estão
pensando na ISO 14.000.
Não evidenciado GSCM:
Questões ambientais são
discutidas, mas não são
planejadas.

HERGEN P.
MACHINERY
Interesse evidenciado:
Apóiam
quando
solicitado, mas focam
muito em qualidade.
Deveriam dar mais
atenção (igual dão ao
sistema de qualidade).

Interesse evidenciado:
Existem
situações
pontuais,
como
a
desparafinação, mas
não é evidenciado ao
longo
de
demais
produtos na mesma
proporção.
Interesse evidenciado:
Apóiam
quando
solicitado, mas focam
muito em qualidade.
Deveriam dar mais
atenção (igual dão ao
sistema de qualidade).

Ideologia evidenciada:
Existem
reuniões,
porém,
ambiental
entra na pauta, mas
sem ser foco. Com a
implantação da ISO
está-se normalizando.

Quadro 25: Construtos e análise de dados do Green Innovation
Fonte: Dados da pesquisa

Lamming e Hampson (1996), Zsolani (2002) e Routroy (2009) preconizam que
o relacionamento com base em liderança e inovação quanto a indivíduos-chave
encorajam melhorias face relacionamento com clientes e consumidores via alta
administração. Desta forma, analisando o construto Vantagem competitiva através
da consciência ambiental (experiência) dos clientes, na questão H20, foi evidenciado
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prática na Metalúrgica Riosulense, onde o diretor assumiu a responsabilidade do
cronograma da implantação do SGA e ISO 14001. Nas empresas Royal Ciclo e
Hergen existem apoio da alta administração, porém, atuam e intervêm somente
quando solicitados.
Noci e Verganti (1999), Lin e Ho (2008) e Routroy (2009) abordam o Green
Innovation na aplicação do GSCM como a parte que trata da matéria-prima, design,
produção, consumos em geral, gestão ambiental, gerenciamento da cadeia de
suprimentos tanto para a frente (consumidor) como para trás (logística reversa)
visando alcançar um melhor desempenho ambiental, redução de custos e melhoria
da satisfação do cliente por todo o ciclo de vida dos produtos (junção de todas as
ferramentas do GSCM). Aliada a estas necessidades, elaborou-se o construto
Avaliação do Ciclo de vida e análise de produtos, abordado na questão M37, não
sendo verificadas nas empresas em análise práticas que planejam todas as ações
ambientais da empresa. Foi verificado algumas situações pontuais em conformidade
com este construto, mas nada que envolva planejamento e envolvimento entre as
ferramentas GSCM.
Green, Morton e New (1998) e Guide Jr. e Wassenhove (2001) defendem a
influência da alta administração como promotor do GSCM, o que foi abordado nesta
ferramenta pelo construto Colaboração entre os departamentos internos, marketing
e fornecedores pela questão N39. Os resultados convergem com as respostas do
primeiro construto do Green Innovation, na questão H20.
Lin e Ho (2008) e Routroy (2009) defendem que a alta administração deve
apoiar e encorajar esse esforço com os devidos recursos, disponibilizando para isto
recursos suficientes para a implementação do GSCM. No construto iniciativa dos
gestores, treinamento e uso dos colaboradores internor, pela questão O42,
evidenciou-se a prática na empresa Metalúrgica Riosulense, com questões
ambientais discutidas em reuniões regulares. Na Royal Ciclo não existe foco
ambiental nas reuniões, e a parte ambiental é tratada quando necessário, sem
cronograma. Na Hergen, o tema é mais abordado, porém, aleatóriamente. O fato da
Hergen se diferenciar da Royal Ciclo é que nas reuniões as questões ambientais são
sempre comentadas quanto a redução de custos e resíduos.
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Tabela 8: Resultado do GSCM no Green Innovation
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
3
75,00%
0
0,00%
0
0,00%
1
25,00%
4

ROYAL
CICLO
0
0,00%
2 50,00%
1 25,00%
1 25,00%
4

HERGEN
0
1
3
0
4

0,00%
25,00%
75,00%
0,00%

TOTAL
3
3
4
2
12

25,00%
25,00%
33,33%
16,67%

Fonte: Dados da pesquisa

Evidenciado para esta ferramenta GSCM na tabela 8, na totalidade da análise
das empresas uma maior concentração de resultados em ideologia evidenciada,
seguidos de interesse e prática, porém, com menor incidência. Numa análise por
empresa, a Metalúrgica Riosulense foi a que apresentou a maior quantidade de
resultados como prática evidenciada, e a Royal Ciclo e Hergen com nenhuma
questão prática evidenciada, sendo que a Hergen tem percebido em suas práticas
de Green Innovation resultados melhores que a Royal Ciclo, e não apresenta
nenhuma falta de evidência em GSCM.

4.2.9 Green Sourcing

O quadro 26 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos elaborado para o Green Sourcing. Difere-se do Green Purchasing por
tratar não só de relacionamento com fornecedores, mas também na elaboração de
parcerias assumindo o papel de “líder” na cadeia de abastecimento.
Preuss (2001) aponta o Green Sourcing como um tema com importância
crescente na função de compras desempenhando papel de liderança no mercado
corporativo de iniciativas ambientais, construto este investigado na questão I22.
Verificado ausência desta prática nas empresas, sendo que a Metalúrgica
Riosulense apesar de práticas evidenciadas em monitoramento e condução de
negociação e fidelização de parcerias, não evidenciou promoção de redução de
custos na cadeia. As empresas Royal Ciclo e Hergen não tiveram práticas deste
construto evidenciadas.

96

CONSTRUTO

Liderança no mercado
corporativo de
iniciativas ambientais
(I22)

Melhorar o
desempenho do
fornecedor, medir
desperdícios, transferir
preocupações
ambientais (integração
da cadeia de
abastecimento) (J26)

GREEN SOURCING
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Ideologia
evidenciada: Não
evidenciado
Apesar de monitorarem GSCM:
As
desempenho
financeiro negociações até visam
dos
fornecedores,
e o fortalecimento da
conduzir as negociações cadeia, mas não foi
com foco em parcerias, e verificado
nenhuma
redução de custos, não tentativa
de
ficou
evidente
os monitoramento deste
controles oferecidos.
desempenho.
Prática evidenciada: Além Prática
evidenciada:
do balanço social, existe Relatórios de resíduos
os níveis de descarte, sólidos,
LAO,
e
indicadores de descarte, cobranças da FATMA
relatório por produtos)
e IBAMA.

HERGEN P.
MACHINERY
Não
evidenciado
GSCM.

Não
evidenciado
GSCM.

Quadro 26: Construtos e análise de dados do Green Sourcing
Fonte: Dados da pesquisa

Preuss (2001) sugere que a transferência das preocupações ambientais de
compra para as empresas fornecedoras representa uma conceitualização normativa
do relacionamento fornecedor/cliente. Green, Morton e New (1998) identificam que a
melhora do desempenho ambiental dos fornecedores, e a transferência das
preocupações ambientais para a cadeia deve ser promovido em parceria com o
comprador. Prática esta evidenciada na Metalúrgica Riosulense e Hergen, para o
construto que visa promover melhoria de desenpenho dos fornecedores via questão
J26, evidenciando controles de descarte, balanço social e relatório ambiental por
produto, bem como exigência de questões básicas constituindo transferência de
preocupações ambientais (só adquirem se existir adequação). Na Hergen, existem
exigências intrínsicas ao departamento de compras visando questões ambientais,
porém, não foi verificado procedimento interno para esta finalidade.

Tabela 9: Resultado do GSCM no Green Sourcing
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

METALÚRGICA
RIOSULENSE
1
50,00%
1
50,00%
0
0,00%
0
0,00%
2

ROYAL
CICLO
1 50,00%
0
0,00%
0
0,00%
1 50,00%
2

HERGEN
0
0
0
2
2

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

TOTAL
2
1
0
3
6

33,33%
16,67%
0,00%
50,00%
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Na tabela 9 é perceptível que, apesar da empresa Metalúrgica Riosulense e
Royal Ciclo terem forte influência no resultado das práticas evidenciadas, a empresa
Hergen não tem evidência alguma de Green Sourcing, concentrando os resultados
totais desta análise na falta de prática desta ferramenta.

4.2.10 Logística Reversa

O quadro 27 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos da Logística Rerversa.

CONSTRUTO
Melhorar o
desempenho do
fornecedor, medir
desperdícios,
transferir
preocupações
ambientais
(integração da
cadeia de
abastecimento)(J25)
Iniciativa dos
gestores,
treinamento e uso
dos colaboradores
internos
(O43)

Uso de tecnologias
mais limpas
(P47)

Fluxo reverso de
informações
(Q49)

LOGÍSTICA REVERSA
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática
evidenciada: Prática evidenciada: As
Verificados documentos, diretrizes
são
controles e envolvimento desenvolvidas
pelos
no desdobramento das clientes com base nos
necessidades
dos consumidores
clientes. Tem até o (tendências) e passadas
cadastro de substâncias pra empresa.
e procedimentos por
produto,
focando
ambiental.
Prática evidenciada: O Ideologia evidenciada:
diretor
financeiro Diretoria é aberta, e
assumiu
a facilita
as
questões
responsabilidade
do solicitadas. Apóiam mas
sistema
de
gestão não instigam. Não existe
ambiental
(em reunião específica pra
implantação) e responde área ambiental. Pensam
pela ISO 14.000.
na ISO 14.000.
Ideologia
evidenciada: Não
evidenciado
Existe a prática, mas ela GSCM.
é normatizada na forma
de manual da qualidade
(MQMR02) e IQF. Mas
não trata de acordo,
ainda é cobrado.
Prática evidenciada: Tem
controle
por
produto
quanto a geração de
resíduos e destinação
final (no cliente).

Não
GSCM.

evidenciado

HERGEN P.
MACHINERY
Prática evidenciada:
Os
projetos
são
desenvolvidos
de
acordo
com
as
diretrizes
dos
clientes,
com
o
envolvimento
de
todos.

Interesse
evidenciado: Apóiam
quando
solicitado,
mas focam muito em
qualidade. Deveriam
dar mais atenção
(igual dão ao sistema
de qualidade).
Ideologia
evidenciada: Existe
procedimentos
empíricos,
nada
registrado
ou
procedimentado.
Está em processo de
normalização.
Não
evidenciado
GSCM.

Quadro 27: Construtos e análise de dados do Logística Reversa
Fonte: Dados da pesquisa

Leite (2003) define Logística Reversa como a atividade que planeja, opera e
controla o fluxo e as informações logísticas reversas. (LEITE, 2003; RUBIO;
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CHAMORRO; MIRANDA, 2008; GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 2008) agregam
como sendo a busca de valor no processo de reversão do fluxo de produtos. Todas
as empresas evidenciaram práticas relacionadas ao construto Melhorar o
desempenho do fornecedor quanto a logística reversa, investigado na questão J25
(diferentemente do Green sourcing, pois não se dá efetivamente pelo departamento
de compras), transferindo preocupações ambientais de forma comercial (de seus
clientes) envolvendo principalmente a engenharia e departamentos de qualidade.
Giovannini e Kruglianskas (2008) identificaram na estratégia (competitividade,
uso de colaboradores internos) como caminho para atingir questões ligadas ao
GSCM. Para a logística reversa, o construto Iniciativa dos gestores, treinamento e
uso dos colaboradores internos pela questão O43 foi evidenciado prática na
Metalúrgica Riosulense, que via diretor financeiro (responsável pela implantação do
SGA e ISO 14001), disponibiliza pessoal da engenharia e comercial às atividades de
desenvolvimento

de

produtos.

Nas

demais

empresas,

existe

até

mesmo

colaboradores internos atuando em outras empresas, porém, não são incentivados
pela diretoria, somente autorizados, mediante solicitação.
Os produtos acabados podem ser retornados e recuperados quando um
produto funcional é substituído por outro com atualização tecnológica, quando tornase tecnicamente obsoleto ou não contém qualquer utilidade para o usuário atual
(GUIDE JR. et al., 2009). Rogers e Tibben-Lembke (1999) e Srivastava (2007)
preconizam que cabe a logística reversa no processo de remanufatura questões de
planejamento, execução, e controle da eficiência e rentabilidade do fluxo de
matérias-primas com a finalidade de recuperar valor, minimizando resíduos e perigos
gerados durante a produção. Para esta finalidade de investigação, foi elaborado o
construto Uso de tecnologias mais limpas, pela questão P47, não sendo evidenciado
efetivamente prática deste nas empresas em questão, estando a Metalúrgica
Riosulense e a Hergen em fase de normalização (procedimentação), e na Royal
Ciclo não foi evidenciado o uso de tecnologias mais limpas em nenhum processo.
Dekker et al. (2004), Mollenkopf e Closs (2005) e Routroy (2009) tratam da
Logística Reversa como a ferramenta que inclui o manejo e disposição das
devoluções de produtos e a utilização de materiais relacionados e informações.
Dekker et al. (2004), Rubio, chamorro e Miranda (2008) e Routroy (2009) reforçam a
questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos (gestão). Para esta finalidade,
elaborou-se o construto Fluxo Reverso de informações, na questão Q49, e na
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Metalúrgica Riosulense foi evidenciado controle por produto quanto a informação de
resíduos, destinação final e logística reversa. Demais empresas não evidenciaram
práticas em GSCM para esta ferramenta.
Tabela 10: Resultado do GSCM no Logística Reversa
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
3
75,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
4

ROYAL
CICLO
1 25,00%
1 25,00%
0
0,00%
2 50,00%
4

HERGEN
1
1
1
1
4

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

TOTAL
5
3
1
3
12

41,67%
25,00%
8,33%
25,00%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto a ferramenta Logística Reversa, apresentado no tabela 10, várias
práticas são evidenciadas, considerando controle, responsabilidade, fluxo reverso de
informações e produtos, apoio da direção e demais setores e uso de tecnologias
mais limpas, concentrando os resultados em Prática Evidenciada. Porém, muitas
atividades encontram-se em processo de ação isolada, sem controles ou
acompanhamento, e apesar de estarem sendo efetivadas, não constituem GSCM
por falta de monitoramento e controle. Na Royal Ciclo, as ações se mostram
incipientes e indicam ausência de GSCM nesta ferramenta, e na Hergen existe
equilíbrio nas percepções evidenciadas.

4.2.11 Green Packaging

O quadro 28 apresenta a análise comparativa das três empresas para cada um
dos construtos do Green Packaging, elaborada visando identificar as práticas desta
ferramenta quanto ao GSCM.
Preuss (2001) defende que o uso de colaboradores internos e iniciativa dos
gestores é o diferencial para a filosofia GSCM. Para o construto Iniciativa dos
gestores, treinamento e uso dos colaboradores internos, investigado pela questão
O44, na Metalúrgica Riosulense todos os setores são envolvidos na concepção das
embalagens, considerando principalmente uso de material reciclado e embalagem
retornável, bem como padronização de processos. A socialização inclui instruir
internamente a destinação, na forma de gincanas e premiações. Na Royal Ciclo
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utilizam a CIPA para questões ambientais, mas não evidenciou-se atividades ligadas
ao GSCM. Na Hergen, o GSCM não é observado para este construto.

CONSTRUTO

Iniciativa dos
gestores,
treinamento e
uso dos
colaboradores
internos (O44)

Uso de
tecnologias
mais limpas
(P48)

GREEN PACKAGING
METALÚRGICA
ROYAL CICLO
RIOSULENSE
Prática evidenciada: O Ideologia evidenciada:
Recursos Humanos está Existem
questões
a frente da socialização e vinculadas a manuseio,
conscientização
das CIPA, capacitações e
ações ambientais, via treinamentos, mas nada
divulgação, criação de registrado.
gincanas e envolvimento
dos
colaboradores
internos.
Prática
evidenciada: Prática
evidenciada:
Existem
tratados
e Tem bastante parceiros
acordos em conjunto com quanto a reciclagem na
a ACIJ, Câmara do meio região. Só o PVC vai
ambiente da FIESC, e em pra longe, pra parceiro
São Paulo a ABIFA, onde também, mas mesmo
estudam
e
dão assim é o mais próximo.
destinação em conjunto
quanto a reciclagem.

HERGEN P.
MACHINERY
Não
evidenciado
GSCM: Capacitações e
treinamentos
são
pontuais, nada voltado a
ambiental.

Prática
evidenciada:
Eles estão na ponta da
reciclagem de papel e
papelão,
haja
visto
fornecerem
máquinas
pra indústria de papel
“reciclado”.

Quadro 28: Construtos e análise de dados do Green Packaging
Fonte: Dados da pesquisa

Preuss (2001) defende que as formas de poluição geradas pelo uso incompleto
de materiais usados em embalagens e energia podem ser superados por um reforço
na produtividade dos recursos. A redução de poluição via desperdícios no construto
uso de tecnologias mais limpas foi evidenciada em todas as empresas pela questão
P48, e todos estão inseridos em grupos de melhoria quanto a estes tipos de
tecnologias.

Tabela 11: Resultado do GSCM no Green Packaging
RESULTADO
Prática evidenciada
Ideologia evidenciada
Interesse evidenciado
Não evidenciado GSCM
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
2
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
2

ROYAL
CICLO
1 50,00%
1 50,00%
0
0,00%
0
0,00%
2

HERGEN
1 50,00%
0
0,00%
0
0,00%
1 50,00%
2

TOTAL
4 66,67%
1 16,67%
0
0,00%
1 16,67%
6

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao Green Packaging, conforme tabela 11, como o uso de tecnologias
mais limpas é uma constante, percebeu-se uma maior incidência de práticas de
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GSCM, faltando adequação quanto a socialização interna e uso de colaboradores
para promoção de melhorias ambientais. A Metalúrgica Riosulense tem todas as
práticas ligadas ao GSCM via Green Packaging evidenciadas.

4.3 ANÁLISE CONJUNTA DAS FERRAMENTAS

Com base nas análises e construtos analisados, faz-se necessário representar
os resultados do segmento metal mecânico do Alto Vale do Itajaí tomando como
base os resultados em conjunto encontrados, o que é apresentado neste tópico na
forma de análise geral, e após, por ferramenta comparando ao total dos resultados
evidenciados.

4.3.1 Análise por empresa

Numa análise individual, a Metalúrgica Riosulense SA foi a empresa que se
destacou com mais práticas de GSCM (tabela 12), e que das percepções que não
foram identificadas plenamente, tem a ideologia firmada, faltando apenas alguns
registros, monitoramento ou extensão das práticas a todas as atividades produtivas
da empresa. Somente em 4 construtos a empresa não apresentou nenhuma
evidência do GSCM.
A Royal Ciclo apresentou práticas de GSCM em somente 10 dos construtos.
Muitas práticas são tratadas de forma ideológica, ou seja, existe o hábito, porém,
sem procedimento, controle ou monitoramento, classificadas na tabela 12 como
ideologia evidenciada. Em 9 construtos verificou-se interesse em práticas ambientais
ligadas às ferramentas do GSCM, faltando serem efetivadas, cobradas ou até
mesmo aprovadas, para tornarem-se práticas de GSCM.
A Hergen mostrou-se a empresa que menos tem práticas ou ideologias de
GSCM, com somente 7 construtos evidenciando a prática do GSCM. Demais
construtos revelam ideologia quanto ações isoladas e interesse de ações
ambientais, porém, a maioria dos construtos evidenciou a ausência do GSCM. Em
questionamento a esta situação, a empresa informa trabalhar diretamente para a
melhoria do meio ambiente, por ser a maior fornecedora nacional de máquinas para
a indústria de reciclagem de papel, e quinta maior do mundo, e que como a empresa
é fabricante de máquinas, tudo é elaborado de forma a eliminar ao máximo os
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resíduos, e não existe consumidor final, e sim o cliente, que instala a máquina e a
utiliza por décadas, eliminando alternativas inerentes a clientes e logística reversa.
Tabela 12: Análise geral dos resultados por empresa
RESULTADO
Prática Evidenciada
Ideologia Evidenciada
Interesse Evidenciado
Não Evidenciado Gscm
TOTAL

METALÚRGICA
RIOSULENSE
30
61,22%
15
30,61%
0
0,00%
4
8,16%
49
100%

ROYAL
CICLO
10 20,41%
10 20,41%
9 18,37%
20 40,82%
49
100%

HERGEN
7
6
16
20
49

14,29%
12,24%
32,65%
40,82%
100%

TOTAL
47
31
25
44
147

31,97%
21,09%
17,01%
29,93%
100%

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a tabela 12, percebe-se que no montante das respostas (total), a
prática de GSCM é a mais verificada, impulsionada pela Metalúrgica Riosulense,
que tem grande concentração de suas respostas em prática e ideologia, e nada de
resultados quanto a interesse, não sendo evidenciado nenhuma ação de GSCM em
poucos construtos estudados.
A Royal Ciclo e Hergen tem a maioria de suas respostas em inexistência de
GSCM, sendo que a Royal Ciclo está melhor posicionada quanto ao GSCM por
possuir maior concentração que a Hergen quanto a prática e ideologia evidenciada.
A Hergen mostrou-se a empresa com menor incidência de GSCM em suas práticas
ambientais.
4.3.2 Análise Geral – Greens e Construtos por empresa

A fim de permitir visualisar a adoção de cada ferramenta e da filosofia GSCM
por empresa, e optou-se por elaborar a tabela 13 abordando os resultados
evidenciados por empresa pra cada ferramenta GSCM.

Tabela 13: Resultado Total por Ferramenta GSCM

SGA-SGA

RESULTADO
EVIDENCIADO

METALÚRGICA
RIOSULENSE

ROYAL
CICLO

HERGEN

TOTAL

prática evidenciada

4

44,44%

1

11,11%

1

11,11%

6 22,22%

ideologia evidenciada

5

55,56%

1

11,11%

0

0,00%

6 22,22%

interesse evidenciado

0

0,00%

4

44,44%

5

55,56%

9 33,33%

não evidenciado GSCM

0

0,00%

3

33,33%

3

33,33%

6 22,22%

TOTAL

9

9

9

27
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Green Operation Abordagem Geral

5

71,43%

2

28,57%

1

14,29%

8 38,10%

ideologia evidenciada

2

28,57%

2

28,57%

3

42,86%

7 33,33%

interesse evidenciado

0

0,00%

1

14,29%

2

28,57%

3 14,29%

não evidenciado GSCM

0

0,00%

2

28,57%

1

14,29%

3 14,29%

TOTAL

7

prática evidenciada

3

42,86%

1

14,29%

2

28,57%

6 28,57%

ideologia evidenciada

3

42,86%

2

28,57%

0

0,00%

5 23,81%

interesse evidenciado

0

0,00%

1

14,29%

2

28,57%

3 14,29%

não evidenciado GSCM

1

14,29%

3

42,86%

3

42,86%

7 33,33%

TOTAL

7

prática evidenciada

2

66,67%

1

33,33%

1

33,33%

4 44,44%

ideologia evidenciada

1

33,33%

0

0,00%

0

0,00%

1 11,11%

interesse evidenciado

0

0,00%

0

0,00%

1

33,33%

1 11,11%

não evidenciado GSCM

0

0,00%

2

66,67%

1

33,33%

3 33,33%

TOTAL

3

prática evidenciada

2

40,00%

1

20,00%

0

0,00%

3 20,00%

ideologia evidenciada

2

40,00%

0

0,00%

0

0,00%

2 13,33%

interesse evidenciado

0

0,00%

1

20,00%

2

40,00%

3 20,00%

não evidenciado GSCM

1

20,00%

3

60,00%

3

60,00%

7 46,67%

TOTAL

5

prática evidenciada

4

100,00%

1

25,00%

0

0,00%

5 41,67%

ideologia evidenciada

0

0,00%

1

25,00%

1

25,00%

2 16,67%

interesse evidenciado

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

não evidenciado GSCM

0

0,00%

2

50,00%

3

75,00%

TOTAL

4

prática evidenciada

1

50,00%

0

0,00%

0

0,00%

1 16,67%

ideologia evidenciada

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

interesse evidenciado

0

0,00%

1

50,00%

0

0,00%

1 16,67%

não evidenciado GSCM

1

50,00%

1

50,00%

2

100,00%

4 66,67%

TOTAL

2

prática evidenciada

3

75,00%

0

0,00%

0

0,00%

3 25,00%

ideologia evidenciada

0

0,00%

2

50,00%

1

25,00%

3 25,00%

interesse evidenciado

0

0,00%

1

25,00%

3

75,00%

4 33,33%

não evidenciado GSCM

1

25,00%

1

25,00%

0

0,00%

2 16,67%

TOTAL

4

prática evidenciada

1

50,00%

1

50,00%

0

0,00%

2 33,33%

ideologia evidenciada

1

50,00%

0

0,00%

0

0,00%

1 16,67%

interesse evidenciado

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

não evidenciado GSCM

0

0,00%

1

50,00%

2

100,00%

TOTAL

2

Customer
Awareness

prática evidenciada

Green
Manufacturing

TOTAL

Green Purchasing

HERGEN

Green Design

ROYAL
CICLO

Green Inovation

METALÚRGICA
RIOSULENSE

Green Sourcing

RESULTADO
EVIDENCIADO

7

7

7

7

3

21

3

5

9

5

4

15

4

2

0,00%

5 41,67%

0,00%

6

4

2

0
12

2

4

2

21

12

0,00%

3 50,00%
6
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Green Packaging Logística Reversa

RESULTADO
EVIDENCIADO

METALÚRGICA
RIOSULENSE

ROYAL
CICLO

HERGEN

TOTAL

prática evidenciada

3

75,00%

1

25,00%

1

25,00%

5 41,67%

ideologia evidenciada

1

25,00%

1

25,00%

1

25,00%

3 25,00%

interesse evidenciado

0

0,00%

0

0,00%

1

25,00%

1

não evidenciado GSCM

0

0,00%

2

50,00%

1

25,00%

3 25,00%

TOTAL

4

prática evidenciada

2

100,00%

1

50,00%

1

50,00%

4 66,67%

ideologia evidenciada

0

0,00%

1

50,00%

0

0,00%

1 16,67%

interesse evidenciado

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

não evidenciado GSCM

0

0,00%

0

0,00%

1

50,00%

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

2

4

2

4

8,33%

12

2

0,00%

1 16,67%
6

Em análise a tabela 13, percebe-se que a Metalúrgica Riosulense tem a maior
incidência de práticas GSCM das três empresas pesquisadas, e que é justificado
pela busca da certificação Ambiental via SGA, caminho este verificado por Pun et al.
(2002), Handfield, Sroufe e Walton (2004), Zutshi e Sohal (2004), Darnall, Jolley e
Handfield (2008) e Routroy (2009).
Ao serem questionadas, nenhuma das empresas tinha conhecimento da
filosofia GSCM, e que as práticas evidenciadas de GSCM ocorrem de forma
espontânea, conforme observado por Trowbridge (2001), Pun et al. (2002), Zutshi e
Sohal (2004) Darnall, Jolley e Handfield (2008) e Routroy (2009), que preconizam
que uma empresa não precisa necessariamente possuir implantado uma certificação
ambiental ou SGA para adotar a filosofia GSCM, porém, certificações favorecem o
uso desta filosofia. Na análise das empresas, apesar de nenhuma ter certificação
ambiental, muito se verifica quanto as práticas de GSCM, mesmo desencontradas e
isoladas. Não ficou evidenciado a totalidade do GSCM em nenhuma das
ferramentas estudadas, porém, na Metalúrgica Riosulense que está em implantação
do SGA, as práticas de GSCM são mais evidentes.
Analisando a tabela 13 percebe-se que a quantidade de resultados evidenciado
a prática de GSCM supera demais alternativas de resposta, porém, a falta de
evidências do GSCM também está acima das demais alterantivas.
Numa análise geral das empresas, ficou evidenciado que Metalúrgica
Riosulense e Royal Ciclo percebem que o governo indiretamente está pressionando
cada vez mais práticas ambientais (cobrança de leis, ajustes de movimentação,
produção, controle, descarte, resíduos), conforme observado por Handfield et al.
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(1997), Green, Morton e New (1998), Zhu et al. (2006), Darnall, Jolley e Handfield
(2008) e Routroy (2009) e que mediante esta pressão, várias ações ambientais
estão sendo implementadas, tais como licença ambiental de operação, licença de
transporte, controles, estações de tratamento de água e de efluentes, e que
indiretamente estão conduzindo suas empresas a exercerem cada vez mais funções
ambientais.
Já numa análise por ferramenta GSCM, somente as ferramentas de Green
Manufacturing e Green Packaging no construto “uso de tecnologias mais limpas” e a
ferramenta Logística Reversa no construto “melhorar o desempenho do fornecedor,
medir desperdícios, transferir preocupações ambientais (integração da cadeia de
abastecimento)” evidenciaram prática em todas as empresas. Já quanto a ausência
de GSCM, a ferramenta Green Purchasing no construto “projeto do canal, incluindo
programação e planejamento dos recursos” e Customer Awareness no construto
“GSCM com o marketing e qualidade” não evidenciaram práticas de GSCM. Para
melhor entendimento dos resultados, apresenta-se as análises por ferramenta
GSCM, considerando os resultados por empresa mediante cada construto.

4.3.3 Resultados gerais Empresa X Resultados

Com a finalidade de evidenciar a relação de cada empresa com o montante
dos resultados verificados, e estabelecer visualmente um padrão de comparação
entre elas, e entre o total dos resultados, fez-se necessário elaborar o gráfico 1,
permitindo visualizar como está distribuído a indústria metal mecânica do Alto Vale
do Itajaí quanto às práticas do GSCM, em atendimento ao objetivo geral deste
trabalho.
Os gráfico apresenta os resultados por empresa (Metalúrgica Riosulense,
Royal Ciclo e Hergen) e ainda os resultados totais (somatório das três empresas).
Desta forma, pode-se comparar os resultados individuais pelo resultado coletivo. A
distribuição dos resultados no gráfico compara ainda com as alternativas de análise
(Prática

evidenciada,

evidenciado GSCM).

Ideologia

evidenciada,

Interesse

evidenciado

e

Não
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70,00%

61,22%

60,00%
50,00%
40,82%
40,00%

40,82%

32,65%

31,97% 30,61%

29,93%

21,09%

30,00%
20,41%
14,29%

20,00%

20,41%

18,37%

17,01%

12,24%

8,16%

10,00%
0,00%
0,00%
PRÁTICA EVIDENCIADA
TOTAL

IDEOLOGIA
EVIDENCIADA
METALÚRGICA RIOSULENSE SA

INTERESSE
EVIDENCIADO
ROYAL CICLO

NÃO EVIDENCIADO
GSCM
HERGEN

Gráfico 1: Distribuição do GSCM com base em construtos
Fonte: Dados da pesquisa

A fim de estabelecer um padrão quanto a adoção de cada ferramenta e da
filosofia GSCM nas empresas estudadas desenvolveu-se como critério de pontuação
os tópicos indicados a seguir:
 4 pontos para Prática Evidenciada
 3 pontos para Ideologia Evidenciada
 2 pontos para Interesse Evidenciado
 1 ponto para Não Evidenciado GSCM.
Desta forma, foi possível elaborar a tabela 14 com os resultados gerais por
empresa para cada ferramenta green, e após a média dos resultados.

Tabela 14: Resultado do GSCM por Ferramenta: maior incidência
FERRAMENTA

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

GERAL

Abordagem Geral

4

2

2

2,67

SGA

4

3

3

3,33

Green Operation

3

1

1

1,67

Green Manufacturing

4

1

3

2,67

Green Purchasing

2

1

1

1,33

Green Design

4

2

1

2,33

Customer Awareness

2

2

1

1,67

Green Innovation

4

2

3

3,00

Green Sourcing

3

2

1

2,00

Logística Reversa

4

2

4

3,33

4

3

3

3,33

Green Packaging
Fonte: Dados da pesquisa
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Na tabela 14, pode-se ver a diferença entre os resultados das empresas,
mostrando a Metalúrgica Riosulense como a que tem os melhores resultados,
seguidos pela Royal Ciclo, e após a Hergen. Os dados apresentados na forma de
gráfico podem ser vistos no gráfico 2.

Green Packing

Reverse
Logistic

Green
Sourcing

EMS-SGA
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Abordagem
Geral

Green
Operation

Green
Manufacturing

Green
Inovation

Green
Purchasing
Customer
Awareness

Metalúrgica Riosulense SA

Green Design
Royal Ciclo

Hergen

geral

Gráfico 2: Resultado por ferramenta GSCM
Fonte: Dados da pesquisa

Explicando o referido gráfico, verifica-se exatamente como está distribuido
cada ferramenta que compõe o GSCM, sendo que 4 seria a pontuação máxima, e 1
a mínima, percebendo a concentração da Metalúrgica Riosulense com maior
concentração de fora do gráfico, e todos os resultados acima do resultado geral. A
Royal Ciclo está posicionada ao meio, ficando abaixo da linha de pontuação geral,
menos na ferramenta Customer Awareness, e a Hergen, que fica acima da linha
geral de pontuação nas ferramentas Green Manufacturing e Logística Reversa.
4.4 ESCOPOS DO GSCM – 7R´S

Os escopos do GSCM foram citados como 7R´s por Srivastava (2007) e
Routroy (2009), porém, isoladamente, os termos que definem estes escopos são
citados por demais autores ao definirem o GSCM. Este comparativo entre os “R´s”
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citados e a análise verificada nas empresas é apresentada nesta parte da análise de
dados, com a abertura por cada um dos R´s, conforme quadros 29, 30, 31, 32, 33,
34 e 35.
Apresentando a Logística Reversa como o primeiro “R”, Noci e Verganti (1999),
Dekker et al. (2004), Rao e Holt (2005), Mollenkopf e Closs (2005), Srivastava
(2007), Lin e Ho (2008), Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Routroy (2009) vinculam
o uso da Logística Reversa como garantia à execução dos demais “R´s”, objetivando
trazer ítens para reciclagem, remanufatura e recondicionamento, além da redução
de custos, de resíduos e reutilização de embalagens na cadeia. O quadro 29
representa a verificação da Logística Reversa nas empresas.

ESCOPO DO GSCM (R´s)
METALÚRGICA RIOSULENSE
ROYAL CICLO
HERGEN

LOGÍSTICA REVERSA
Usam embalagens retornáveis com montadoras, e
mercadorias terceirizadas.
Embalagem retornável pra um fornecedor de pintura.
Não Evidenciado. Produzem máquinas, quando vendem,
montam e finaliza o processo.

Quadro 29: Escopos do GSCM – Logística Reversa
Fonte: Dados da pesquisa

É verificado no quadro 29 que na Metalúrgica Riosulense e na Royal Ciclo o
“R” de Logística Reversa é utilizado nas embalagens retornáveis e no envio de
peças aos fornecedores terceirizados de acordo com as definições de Dekker et al.
(2004), Mollenkopf; Closs (2005) e Routroy (2009). Na Hergen não existe
procedimentos de logística Reversa, em função de trabalharem com máquinas, e ao
finalizar o processo, as montam e finalizam o processo, sem gerar necessidade de
trabalhar nada reverso.
O próximo “R” é o de redução, e é definido por Preuss (2001), Handfield,
Sroufe e Walton (2004), Rao e Holt (2005), Srivastava (2007), Hsu e Hu (2008) e
Routroy (2009) como o escopo que visa promover redução de custos, de resíduos,
de desperdícios, da poluição ou do tempo. No quadro 30, observa-se os resultados
identificados em cada empresa.
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ESCOPO DO GSCM (R´s)

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO
HERGEN

REDUÇÃO
Os processos são revisados constantemente buscando
encontrar meios de redução via eliminação de desperdícios,
tempo e distância. Uma das ferramentas utilizadas na busca
deste objetivo é a metodologia Kaizen, via grupo de melhoria
contínua, com apoio da engenharia de produto e processo.
Água da cisterna, energia elétrica. Uso de metologia kaizen produção enxuta (hj tem 8 kaizens abertos).
Estudos pra redução de energia, de tempo, resíduos e da
decantação. Ao produzir as máquinas, estas variáveis são
melhoradas também pros clientes.

Quadro 30: Escopos do GSCM – Redução
Fonte: Dados da pesquisa

Observando o R de redução, ficou evidente que todas as empresas focam suas
atividades objetivando a redução dos custos, matérias-primas e desperdícios, em
conformidade com as definições de Preuss (2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001),
Rao e Holt (2005) e Routroy (2009) bem como eliminação de resíduos, (RAO E
HOLT, 2005; DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008; ROUTROY, 2009). Preuss
(2001) observa o uso de kainzen, JIT e learn operation como alternativa para
implantação do GSCM, o que é verificado como caminho na Metalúrgica Riosulense
e Royal Ciclo para funções de redução, e se enquadram também no escopo do
próximo “R”, o de Reuso.
Outro “R” é o de Reuso ou Reutilização, e é definido por Dekker et al. (2004),
Mollenkopf e Closs (2005) e Routroy (2009) como a ferramenta de apoio que cria
alternativas de fluxo reverso para reaproveitar produtos que seriam descartados,
promovendo economia. Giovannini e Kruglianskas (2008) define a reutilização como
fator de agregação de valor durante o seu ciclo de vida. Lee, O‟Callaghan e Allen
(1995), Green, Morton; New (1998), Beamon (1999), Preuss (2001), Ferrer e
Whybark (2001), Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001),
Savaskan, Bhattacharya e Wassenhove (2004), Dekker et al. (2004), Rao e Holt
(2005), Mollenkopf e Closs (2005), Zhu et al. (2006), Srivastava (2007) e Routroy
(2009) como alternativa para reaproveitar o máximo de componentes durante o ciclo
de vida do produto. No quadro 31 pode-se observar as práticas de Reutilização das
empresas.
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ESCOPO DO GSCM (R´s)

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

REUTILIZAÇÃO
No setor de ferramentaria, buscando utilizar uma mesma
ferramenta mais vezes. Tem o reuso das águas da ETA e
ETE, pra refrigerar os fornos, o cavaco gerado na usinagem,
boa parte volta na fundição e é fundido novamente, e a areia,
e reaproveitada, e uma fração da areia que depois de
recuperada volta pro processo.
Existe a idéia (tal como a matéria prima do plástico), porém
durante o ciclo de vida do produto nada se reutiliza.
Tem umas chapas que na maioria é reaproveitado, O que a
gente vem tentando recuperar é a granalha de aço pra efeito
de jateamento. Existe até a possibilidade de trabalhar com
granalha de vidro, o que não vai muito longe.

Quadro 31: Escopos do GSCM – Reutilização
Fonte: Dados da pesquisa

A prática da reutilização é verificada somente na Metalúrgica Riosulense, e na
Royal Ciclo e Hergen teve seu interesse evidenciado. De acordo com as empresas,
o reuso só é possível em sua totalidade via práticas de logística reversa, conforme
definido por Dekker et al. (2004), Mollenkopf e Closs (2005) e Routroy (2009) como
o caminho para efetuar o retorno e reutilização das mercadorias. Na empresa
Metalúrgica Riosulense e Royal Ciclo os resultados de reuso coincidem com os de
logística reversa, apesar de que na Royal Ciclo existe o intresse somente, e na
Hergen, o reuso é efetuado mesmo sem existir a prática de logística reversa via
reaproveitamento de chapas metálicas no processo.
Em continuidade, tem-se o “R” de Retrabalho, definido por Dekker et al. (2004),
Rao e Holt (2005), Mollenkopf e Closs (2005), Srivastava (2007) e Routroy (2009)
como o que visa eliminar perdas aproveitando (retrabalhando) os produtos. Os
resultados das empresas podem ser vistos no quadro 32.

ESCOPOS DO GSCM (R´s)

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

RETRABALHO
No tratamento térmico. Todo refugo é avaliado, e caso
possível, as peças são recuperadas e reinseridas em lotes.
Peças que perdem a vida útil (muito tempo no estoque) são
retrabalhadas, e voltam pro estoque com outras características
(pequenos retoques).
O Selim é desmontado, e tem uma parte que é desmontado e
reaproveitado. O pedal é reaproveitado. Temos alguns defeitos
que acontecem durante o processo onde é possível
retrabalhar as peças, ex: algumas falhas no processo de
injeção é possível recuperar, pedal trancado e folgado.
Não existe retrabalho. Ao fazerem as peças pras máquinas,
sob medidas, despacham, montam no cliente e fecham o
processo.

Quadro 32: Escopos do GSCM – Retrabalho
Fonte: Dados da pesquisa
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Neste contexto, nas empresas Metalúrgica Riosulense e Royal Ciclo existe
possibilidade de retrabalhar peças, face produção em série, e esta atividade só
acontece atualmente mediante erros durante a fabricação. Na empresa Hergen,
segundo Cardoso (2011), não cabe retrabalho pelo fato das máquinas serem
fabricadas e entregues sob medida, sem possibilidade de aproveitamento de alguma
peça no caso de erro de Não-conformidade.
Outro “R” é o de recondicionamento, definido por Noci e Verganti (1999),
Chouinard, D´Amours e Ait-Kadi (2005), Rao e Holt (2005), Srivastava (2007), Lin e
Ho (2008) e Routroy (2009) como o “R” que cria vários ciclos de vida para o produto.

ESCOPOS DO GSCM (R´s)
METALÚRGICA RIOSULENSE
ROYAL CICLO
HERGEN

RECONDICIONAMENTO
Utilizamos este sistema principalmente nos setores de
Manutenções, Ferramentarias e Máquinas especiais.
Não se aplica esta prática na Royal Ciclo.
Não se aplica recondicionamento.

Quadro 33: Escopos do GSCM – Recondicionamento
Fonte: Dados do Autor

Para o recondicionamento, conforme o quadro 33, percebeu-se somente na
Metalúrgica Riosulense esta prática, na forma de renovar o ciclo de vida dos
ferramentais, utilizando seus componentes várias vezes, o que já vem desde o
planejamento da elaboração das peças, que obriga a pensar o ferramental utilizado
de forma a ser reaproveitado. Na Royal Ciclo e Hergen os responsáveis não
identificaram ações que conduzissem a dar novos ciclos de vida aos produtos
utilizados.
Em continuidade aos “R´s”, tem-se a reciclagem, que de acordo com Green,
Morton; New (1998), Beamon (1999), Lee, O‟Callaghan e Allen (1995), Ferrer e
Whybark (2001), Fleischmann et al. (2001), Guide Jr. e Wassenhove (2001),
Savaskan, Bhattacharya e Wassenhove (2004), Dekker et al. (2004), Mollenkopf e
Closs (2005), Rao e Holt (2005), Zhu et al. (2006), Srivastava (2007), Hsu e Hu
(2008) e Routroy (2009) trata da eliminação dos produtos no destino final como
poluidor, recondicionando e reutilizando até o final de sua vida útil. No quadro 34
estão os resultados das práticas de reciclagem nas empresas.
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ESCOPOS DO GSCM (R´s)

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

RECICLAGEM
Papéis, plásticos e metais, que seguem para empresas que
realizam tal atividade bem como os abrasivos que são
enviados para empresas que realizam a moagem,
construindo novos rebolos. Tem a refusão (a estrututa
metálica que sustenta as peças durante o processo de fusão
e os refugos são refundidos voltando a serem matéria-prima
na fusão das peças), os óleos de corte (solúveis) e integrais
que são reutilizados na produção.
Não tem programa interno difundido, existe os coletores (não
os coloridos – falta política) mas tem muito material que vai
pra reciclagem, internamente é separado e vendido, sem
controle e acompanhamento. Temos pratica da coleta
seletiva e reciclagem dos materiais. Ex.: retalhos de pvc
laminado são vendidos para uma empresa que utiliza estas
restos para fabricação de tênis.
Tem separação e o pessoal recolhe. Já está difundido no
pessoal, porém dá pra melhorar. Encontram-se materiais
misturados no mesmo recipiente ainda.

Quadro 34: Escopos do GSCM – Reciclagem
Fonte: Dados da pesquisa

Existe prática de reciclagem em todas as empresas, apesar de nem todas
apresentarem estrutura e procedimento para tal. Verifica-se que esta falta de
estrutura e procedimento é também percebida pelas empresas, e que tratam a
reciclagem não como uma alternativa de ganhos quanto à correta destinação de
resíduos, mas como alternativa de “brindar” seus colaboradores.
No quadro 34 é possível verificar que todas as empresas tem prática de
reciclagem, e que os papéis e plásticos são encaminhados para empresas regionais
para reciclagem. Na Metalúrgica, metais são reaproveitados em seus fornos, e
ainda, reciclam os abrasivos reenviando para os fornecedores promoverem a
remoagem, gerando novos rebolos. Na Royal ciclo, apesar de não ter um programa
interno difundido de reciclagem, existe coletores para coleta e encaminhamento. Na
Hergen, percebem que podem reaproveitar cavaco de ferro, por não aproveitarem
ainda este resíduo.
E por último, tem o “R” de Remanufatura, definido por Rao e Holt (2005),
Srivastava (2007), Guide Jr. e Wassenhove (2001) e Routroy (2009) como solução
para produtos desgastados serem restaurados para o estado de novo.
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ESCOPOS DO GSCM (R´s)

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

REMANUFATURA
Em Manutenções, máquinas especiais e ferramentaria. areia
de fundição pra artefatos de concreto, com autorização
estadual pra isso (Concema 11) que permite utilizar esta
areia pra concreto sem função estrutural (calçadas, tijolos), e
estamos vendo em Sampa com a FIESP e ABIFA pra fazer
normas que permitam reutilizar areia de fundição, e auxiliar o
pessoal da ABNT pra que a norma aconteça, o que
acontece, se colocar só areia lá nesse aterro, e a areia é um
resíduo infinitamente menos tóxico que o resíduo perigoso,
ele não precisa ter tantas exigências, e barateando o custo
deste aterro, e até uma empresa possa vir a cogitar fazer
este aterro aqui. Já tem WEG, Schultz, todos já tem aterro,
então, pode ser cogitado de fazer este aterro aqui. Toda esta
questão deste trabalho visa reduzir o custo deste resíduo.
O que chega na montadora com defeito, volta pra empresa,
pra retrabalhar. A Royalciclo paga o retorno, e acaba dando
destinação paralela (mercado de reposição). A venda é
direta pra ponto de venda (além do distribuidor e montador).
Quando possível são resgatados.
Não tem práticas de remanufatura na Hergen.

Quadro 35: Escopos do GSCM – Remanufatura
Fonte: Dados da pesquisa

Apesar da falta de prática de remanufatura na Hergen, verifica-se no quadro 35
bastante empenho das demais empresas quanto a buscar práticas de remanufatura
como alternativas de ganho financeiro, e correta destinação de resíduos, e no caso
da Metalúrgica Riosulense, aumentando o ciclo de vida dos produtos via criação de
novos produtos, barateamento o custo pela prática de remanufatura, em
conformidade com as definições de Guide Jr. e Wassenhove (2001), e a royal ciclo,
que paga para retornar para remanufaturar, tratando a devolução de produtos como
acréscimo de custo, de acordo com Guide Jr. e Wassenhove (2001).
Em resumo aos 7´Rs, verifica-se que:

Tabela 15: Resumo dos 7´Rs
FERRAMENTAS GSCM

METALÚRGICA RIOSULENSE

ROYAL CICLO

HERGEN

TOTAL

LOGÍSTICA REVERSA

4

3

1

2,67

REDUÇÃO

4

4

4

4,00

REUTILIZAÇÃO

4

3

4

3,67

RETRABALHO

4

4

1

3,00

RECONDICIONAMENTO

4

1

1

2,00

RECICLAGEM

4

3

3

3,33

4

4

1

3,00

REMANUFATURA
Fonte: Dados da pesquisa
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Na tabela 15, pode-se ver a diferença entre os resultados das empresas,
mostrando a Metalúrgica Riosulense como a que tem os melhores resultados face a
prática de todos os R´s utilizados, ficando a Royal Ciclo como a empresa que mais
se aproxima do uso de todos os R´s, e após a Hergen, que tem os menores registros
quanto aos R´s abordados. Os dados apresentados na forma de gráfico podem ser
vistos no gráfico, e evidencia os resultados da empresa Metalúrgica Riosulense
todos acima da linha do gráfico geral (total), sendo benchmarking para o 7´R nas
metalúrgicas da região. Já a empresa Royal Ciclo, somente a prática de Retrabalho,
Logística Reversa e Remanufatura estão acima da linha média, com demais R´s
igual ou inferior a linha média dos resultados. A análise da Hergen permite verificar
que somente o R de reutilização está acima da linha geral (total) média, ficando com
todos os demais resultados abaixo da linha que representa os resultados totais do
setor.

REMANUFATURA

REVERSE LOGÍSTIC
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

REDUÇÃO

RECICLAGEM

REUTILIZAÇÃO

RECONDICIONAMENTO

Metalúrgica Riosulense

RETRABALHO

Royal Ciclo

Hergen

total

Gráfico 3: Resultado por escopo
Fonte: Dados da pesquisa

O resultado na Metalúrgica Riosulense que contempla todos os 7R´s é
justificado por Maçaneiro (2011) como sendo resultado da implantação do Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) que a empresa está inserida, como caminho para a ISO
14.001, e que este processo é um condutor da adequação a filosofia GSCM.
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Demais empresas tem além de algumas práticas isoladas a ideologia
evidenciada, pelo fato de promoverem práticas referente a cada um dos “R´s”,
porém, sem estender a toda a cadeia e a todos os produtos e processos, e nem
difundir internamente, constituindo a filosofia. Somente o “R” de redução é verificado
como uma constante em todas as empresas, porém, instigado pela redução
econômica (práticas ligadas a redução de energia, matéria-prima, pessoal, distância)
que acabam influenciando em processos internos de redução.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando essa dissertação, vale relembrar e fazer as observações do
atendimento dos objetivos específicos propostos, que foram os condutores para
alcançar o objetivo geral dessa pesquisa. Portanto, são apresentadas as conclusões
a partir das análises dos dados e discussão dos resultados obtidos, partindo-se
primeiramente de cada um dos objetivos específicos.
Em conformidade ao primeiro objetivo que propõe o mapeamento das
ferramentas e escopos do Green Supply Chain Management, as ferramentas e
escopos foram mapeados e definidas no decorrer do trabalho, com a interface entre
elas e a cadeia de abastecimento, possibilitando visualizar graficamente na análise
de dados, além das definições, a situação por empresa e o resultado da indústria
metal mecânica do Alto Vale do Itajaí quanto a cada uma das ferramentas e
escopos.
O estudo evidenciou que as práticas ambientais nas empresas em questão são
decorrentes de pressão tanto governamental como de clientes, igualmente colocado
por Handfield et al. (1997), Green, Morton e New (1998), Zhu et al. (2006), Darnall,
Jolley e Handfield (2008) e Routroy (2009), que enfatizam que o governo é o
principal ator da disseminação das práticas do GSCM. Preuss (2001) trata este
caminho como nada otimista, resultado das pressões governamentais e ajustes das
empresas como incentivo para práticas ambientais, ao invés de iniciativas internas.
Percebido também que os estudos de GSCM nesta indústria metal mecânica
apresentam o melhor resultado na indústrias atuante no ramo automotivo,
contribuindo para as pesquisas de Lee e Klassen (2008) que investigaram o GSCM
na indústria de automóveis Coreanos, Zhua, Crottyb e Sarkisc (2008) que estudaram
o setor automotivo da China e Reino Unido, Holt e Ghobadian (2009) que
pesquisaram Metalúrgicas Canadenses, Zhukla, Deshmukh e Kanda (2009) que
investigaram a indústria automobilística na Índia e Menzel, Smagin e David (2010)
que estudaram a indústria de automóveis Européias e Farmacêuticas, identificando
que no setor metal mecânico a indústria automobilística é a que apresenta os
melhores resultados, servindo de benchmarking para as demais empresas do setor.
O segundo objetivo específico visa identificar a relação das ferramentas do
Green Supply Chain Management com a cadeia de abastecimento, e ficou evidente
no decorrer do trabalho, tanto nas definições como na análise de dados,
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possibilitando afirmar que as relações entre as ferramentas e a cadeia de
abastecimento se dá no Green Purchasing, na força de compras para inserir os
membros da cadeia em projetos de esverdeamento, no Green Sourcing como
multiplicador dos conceitos verdes para a cadeia, no Green Manufacturing, focando
nos processos de manufatura, no Green Operation, promovendo operações verdes
internas e externas, no Green Design, via redesenho dos produtos e processos
incluindo a cadeia, no Green Packaging, estimulando o uso de embalagens e novas
tecnologias, na Logística Reversa, via práticas de reuso da cadeia para o fluxo
reverso, e como facilitador (caminho) dos 7R´s, no Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), disponibilizando sistemas integrados de gestão ambiental com a cadeia, no
Green Innovation, promovendo inovação na cadeia de abastecimento em
conformidade com os interesses internos e no Customer Awareness, escutando e
atendendo as necessidades dos clientes.
Em atendimento ao terceiro objetivo, foi possível verificar que a indústria metal
mecânica do Alto Vale atende às práticas do GSCM de forma isolada, não por
ferramenta, mas por construto, sendo evidenciado prática em todas as empresas
quanto às ferramentas de Green Manufacturing e Green Packaging no construto
“uso de tecnologias mais limpas” e na ferramenta Logística Reversa no construto
“melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios, transferir preocupações
ambientais (integração da cadeia de abastecimento)”.
Demais construtos e ferramentas tiveram suas práticas atendidas isoladamente
pelas empresas em questão conforme apresentado na análise dos dados. Porém, é
percepctível que apesar das empresas desconhecerem a filosofia GSCM, os
resultados apontam a maioria dos construtos evidenciando prática e ideologia, e que
juntos atingem resultados maiores do que as alternativas de interesse evidenciado e
falta de evidência do GSCM, revelando que mesmo sem serem certificadas com
padrão ISO 14001, nem tendo sistemas de gestão ambiental implantados, as
empresas mantém no seu dia a dia a filosofia ambiental intrínseca. Os resultados só
não foram melhores evidenciados pela falta de monitoramento e controle ambiental
das empresas, apesar de aparecerem em específico em algum produto ou processo,
isoladamente, mediante exigência pontual.
Em conformidade ao último objetivo específico, identificou-se na empresa
Metalúrgica Riosulense a prática de todos os “R´s”, entendido pelo fato de ser a
única das empresas estudadas a estar em processo de implantação de um Sistema
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de Gestão Ambiental. Demais empresas alternam entre ideologia evidenciada e
ausência total de GSCM, porém, em entrevista evidenciaram interesse em estar se
ajustando, e sempre colocaram ações que evidenciam este interesse, como a
Hergen que está implantando a ISO 9001, mas que trouxe o gestor da qualidade e
consultor responsável pela implantação da referida certificação para acompanhar as
entrevistas, e inserir na certificação questões ambientais, e a Royal Ciclo que está
investindo em responsáveis pela ETE, ETA, banhos químicos e destinação final de
produtos.
A partir do alcance de todos os objetivos específicos, o que permitiu atender o
objetivo geral deste estudo e analisar as práticas do Green Supply Chain
Management na indústria metal mecânica do Alto Vale do Itajaí, pode-se responder
a pergunta da pesquisa informando que as práticas em evidência das ferramentas
do Green Supply Chain Management (GSCM) na indústria metal mecânica do Alto
Vale do Itajaí, são em sua totalidade por construto o Green Manufacturing e Green
Packaging no construto “uso de tecnologias mais limpas” e na ferramenta Logística
Reversa no construto “melhorar o desempenho do fornecedor, medir desperdícios,
transferir preocupações ambientais (integração da cadeia de abastecimento)”.
Porém, as práticas que mais se destacam na referida indústria baseando-se nas
análises efetuadas são o SGA, o Green Innovation, Logística Reversa e Green
Packaging.
Algumas contribuições podem ser destacadas. O mapeamento das ferramentas
e escopos trata de uma das contribuições deste trabalho, disponibilizando através de
seus construtos os entendimentos necessários pra que novos estudos envolvendo o
GSCM possam ser realizados, permitindo adaptabilidade a qualquer segmento que
se queira estudar. Srivastava (2007) verifica que o tema está ganhando destaque
entre pesquisadores e profissionais de gestão em cadeia de abastecimento,
evidenciando a contribuição deste estudo também quanto a continuidade desta linha
de pesquisa que se encontra em expansão. Com base nestes autores, entende-se
que este projeto atende às questões de continuidade de pesquisa verificadas por
Srivastava (2007) e atende principalmente ao colocado por Beamon (1999) quanto a
disponibilização dos construtos para continuidade da medição do GSCM.
Este estudo contribui também pelo fato de que no Brasil, o GSCM está sendo
tratado como “coadjuvante” somente em pesquisas de logística reversa ou
pesquisas ambientais e sustentabilidade, permitindo entender o GSCM como a
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filosofia que visa transmitir à cadeia de abastecimento consciência ambiental. Em
geral os estudos identificados estão focados em estudar as ferramentas de forma
específica, com poucos estudos sobre todos os green´s (SRIVASTAVA, 2007;
ROUTROY, 2009), e o aprofundamento neste estudo permitiu evidenciar quais as
ferramentas e qual a interação das referidas na composição desta filosofia,
trabalhando todos os green´s, ao invés de tratar somente de uma das ferramentas.
Como limitação de pesquisa e sugestão de continuidade, identifica-se que
apesar da amostragem envolver as três maiores empresas do Alto Vale, e
representar o segmento Metal Mecânico com forte representação, permite uma
verificação somente das empresas de grande porte da região, não disponibilizando
análise das empresas pequenas do mesmo segmento. Outra limitação é a
quantidade de temas como sustentabilidade abordarem GSCM, não permitindo
apresentar um estudo longitudinal do tema por se encontrar no Brasil em fase inicial
de estudos, sendo utilizado sem o foco da tendência do esverdeamento da cadeia
de abastecimento.
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APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista GSCM

A

CONSTRUTO
Relatórios e
avaliação
desempenho
ambiental dos
fornecedores,
reuniões,
declaração de
conformidade do
produto

1
2

6
7
8

GSCM com o
marketing e
qualidade

D

Certificações
ISO aliado com
GSCM

E

Medições da
redução dos
impactos
ambientais na
utilização de
recursos

9
10
11

12
13
14
15
16

F

Monitoramento
dos recursos
organizacionais

17

18
Prevenção da
poluição e
capacidades de
G
gestão,
gerenciamento
de produtos
Vantagem
competitiva
através da
H
consciência
ambiental
(experiência) dos
clientes
Liderança no
mercado
I
corporativo de
iniciativas
ambientais
J

Melhorar o

Realização de reuniões para avaliação de melhorias
Revisão e adoção de novas práticas para aumento da eficiência do sistema de
produção

AG

SGA
Existe procedimento e ou metodologia para melhorar o desempenho ambiental da
cadeia? Qual o impacto destas estratégias no desempenho financeiro.

5

C

Green

3

4

Avaliação,
B redução do custo
dos resíduos

QUESTÃO DO ROTEIRO

Compra de matérias-primas e insumos?

GO
Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna pra empresa?
Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material possível
para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?

GM

Existe um banco de dados ambientais dos produtos?
Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e
execução do processo (consciência ambiental)

GD

Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade
do programa ambiental?
Existe na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? Este sistema
possibilita ganhos de tempo, competitividade e vantagem de custo?
Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em
relação aos padrões internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custobenefício resultante da certificação?
Como é a política de gestão de riscos ambientais, segurança do produto,
profissionais de saúde segurança e prevenção da poluição, recursos de
conservação e gestão dos resíduos?
Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das
fontes de desperdício?
Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de energia,
consumo de água, substâncias perigosas, a redução de resíduos tanto perigosos
como não perigosos, redução das emissões, entre tantas outras)
Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem
o processo de GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento,
reciclagem e remanufatura e logística reversa?

19

20

AG

GP

SGA
CA

SGA

AG

GP
GD
AG

SGA

SGA
Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?
Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e vontade de
inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduos-chave?

21

GI

CA
Como se dá a sensibilização e educação ambiental para clientes e consumidores?

22

23
24

Uma política do GSCM trata de conduzir a competitividade e o crescimento
econômico dos envolvidos na cadeia. Como é o controle da empresa quanto a
este acompanhamento?
Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores
Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante

GS

AG
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CONSTRUTO
desempenho do
fornecedor,
medir
desperdícios,
transferir
preocupações
ambientais
(integração da
cadeia de
abastecimento)
Multiplicador e
pressionador das
K
melhorias
ambientais via
compras

25
26

27

L

GO

32

Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de abastecimento?
Quais garantias são disponibilizadas aos fornecedores para retornar o máximo de
material possível para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?
Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida completo
dos produtos e serviços (por exemplo, energia, materiais, distribuição, embalagem
e fim do ciclo de vida)?
Como é o envolvimento na política de gestão de riscos ambientais, segurança do
produto, profissionais de saúde segurança e prevenção da poluição, recursos de
conservação e gestão dos resíduos?
Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia,
transferência de tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e
sistemas de simulação.
Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção
do produto, seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto
final ao consumidores
Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e vontade de
inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduos-chave?
avaliação e seleção de fornecedores
Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como
fornecedores?

36

38

39
40

42

O

43

44

45
46
P

Uso de
tecnologias mais
limpas

47
48

Q

Fluxo reverso de
informações

GP

Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como
monitoram questões de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?

41

Iniciativa dos
gestores,
treinamento e
uso dos
colaboradores
internos

SGA

31

30

37

N

GS

GM

35

Colaboração
entre os
departamentos
internos,
marketing e
fornecedores

RL

Quais são as metas ambientais da empresa?
Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e vontade de
inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduos-chave?

34

M

Qual o procedimento e ou metodologia de trabalho para melhorar o desempenho
ambiental proposto e testado, a fim de quantificar as melhorias em SGA para
determinar o impacto das estratégias no desempenho financeiro.

Green

Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM ambiental?

33

avaliação do
ciclo de vida e
análise de
produtos

Geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento – monitoramento)

28

29
projeto do canal,
incluindo
programação e
planejamento
dos recursos

QUESTÃO DO ROTEIRO
Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam
as políticas da fabricante

49

Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta administração?
Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento,
disponibilização de recursos, compartilhamento de visão, liderança e vontade de
inovar, bem como a estrutura adequada com os indivíduos-chave?
Existe integração das funções convencionais com as funções de GSCM? Como
se dá o envolvimento dos recursos humanos neste processo? (treinamento,
capacitação ambiental)
Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os
fornecedores, no que compete socialização dos resultados com fatores
ambientais?
Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de
vendas ou variação de custos de produção
Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de
qualidade, responsabilidade, sistema de informação?
Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de
reciclagem, com colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a
indústria do mesmo setor?
Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?

GP
GD

GO

GI

GO

GI
GD
SGA
GI
RL

GPk

SGA
GM
RL
GPk
RL
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APÊNDICE 2 – Termo de Autorização Metalúrgica Riosulense SA

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
MESTRANDO: Cleison Minatti/ ORIENTADORA: Prof. Dra. Anete Alberton
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA/TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Título da pesquisa: GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: O caso da indústria
metal mecânica do Alto Vale do Itajaí
Objetivo geral da pesquisa: analisar as práticas do GSCM na referida indústria
A execução da pesquisa em campo: Levantar juntamente aos responsáveis (práticas
ambientais e gerenciamento da cadeia de suprimentos) práticas de GSCM.
Execução e período da pesquisa/coleta de dados: Entre Janeiro e Março de 2011.
Procedimentos de pesquisa: Abordagem direta via roteiro de entrevista de
profundidade aos responsáveis citados, observação direta e análise documental, tudo
gravado para fins de garantir segurança quanto ao uso dos dados levantados, e
idoneidade da pesquisa.
À administração: Sabedor dos interesses desta indústria quanto ao relacionamento
com seus clientes, bem como quanto a imagem que procura passar quanto a ética e
retorno a sociedade quanto aos cuidados ambientais, coloco-me à disposição para
maiores esclarecimentos em relação aos procedimentos da pesquisa, bem como fico
para acatar as condições impostas em seus estabelecimentos. Desta forma,
apresentamos o Termo de autorização a seguir:
Termo de Autorização: Com base nas informações acima, e entendendo o uso das
informações para desenvolvimento nacional da pesquisa em Green Supply Chain
Management, autorizamos a pesquisa, e a publicação dos resultados em eventos
ligados à área, bem como a citação do nome de nossa empresa e dos entrevistados,
devidamente citados e referenciados, sempre que necessário. Nestas condições, firmo
aceite:
Empresa:_________________________Cargo: _______________________________
Nome: ___________________________Assinatura: ____________________________
Nestes termos, agradeço as informações a contribuição à nossa pesquisa.

Mestrando Cleison Minatti
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APÊNDICE 3 – Termo de Autorização Royal Ciclo

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
MESTRANDO: Cleison Minatti/ ORIENTADORA: Prof. Dra. Anete Alberton
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA/TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Título da pesquisa: GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: O caso da indústria
metal mecânica do Alto Vale do Itajaí
Objetivo geral da pesquisa: analisar as práticas do GSCM na referida indústria
A execução da pesquisa em campo: Levantar juntamente aos responsáveis (práticas
ambientais e gerenciamento da cadeia de suprimentos) práticas de GSCM.
Execução e período da pesquisa/coleta de dados: Entre Janeiro e Março de 2011.
Procedimentos de pesquisa: Abordagem direta via roteiro de entrevista de
profundidade aos responsáveis citados, observação direta e análise documental, tudo
gravado para fins de garantir segurança quanto ao uso dos dados levantados, e
idoneidade da pesquisa.
À administração: Sabedor dos interesses desta indústria quanto ao relacionamento
com seus clientes, bem como quanto a imagem que procura passar quanto a ética e
retorno a sociedade quanto aos cuidados ambientais, coloco-me à disposição para
maiores esclarecimentos em relação aos procedimentos da pesquisa, bem como fico
para acatar as condições impostas em seus estabelecimentos. Desta forma,
apresentamos o Termo de autorização a seguir:
Termo de Autorização: Com base nas informações acima, e entendendo o uso das
informações para desenvolvimento nacional da pesquisa em Green Supply Chain
Management, autorizamos a pesquisa, e a publicação dos resultados em eventos
ligados à área, bem como a citação do nome de nossa empresa e dos entrevistados,
devidamente citados e referenciados, sempre que necessário. Nestas condições, firmo
aceite:
Empresa:_________________________Cargo: _______________________________
Nome: ___________________________Assinatura: ____________________________
Nestes termos, agradeço as informações a contribuição à nossa pesquisa.

Mestrando Cleison Minatti
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APÊNDICE 4 – Termo de Autorização Hergen Paper Machinery

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
MESTRANDO: Cleison Minatti/ ORIENTADORA: Prof. Dra. Anete Alberton
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA/TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Título da pesquisa: GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: O caso da indústria
metal mecânica do Alto Vale do Itajaí
Objetivo geral da pesquisa: analisar as práticas do GSCM na referida indústria
A execução da pesquisa em campo: Levantar juntamente aos responsáveis (práticas
ambientais e gerenciamento da cadeia de suprimentos) práticas de GSCM.
Execução e período da pesquisa/coleta de dados: Entre Janeiro e Março de 2011.
Procedimentos de pesquisa: Abordagem direta via roteiro de entrevista de
profundidade aos responsáveis citados, observação direta e análise documental, tudo
gravado para fins de garantir segurança quanto ao uso dos dados levantados, e
idoneidade da pesquisa.
À administração: Sabedor dos interesses desta indústria quanto ao relacionamento
com seus clientes, bem como quanto a imagem que procura passar quanto a ética e
retorno a sociedade quanto aos cuidados ambientais, coloco-me à disposição para
maiores esclarecimentos em relação aos procedimentos da pesquisa, bem como fico
para acatar as condições impostas em seus estabelecimentos. Desta forma,
apresentamos o Termo de autorização a seguir:
Termo de Autorização: Com base nas informações acima, e entendendo o uso das
informações para desenvolvimento nacional da pesquisa em Green Supply Chain
Management, autorizamos a pesquisa, e a publicação dos resultados em eventos
ligados à área, bem como a citação do nome de nossa empresa e dos entrevistados,
devidamente citados e referenciados, sempre que necessário. Nestas condições, firmo
aceite:
Empresa:_________________________Cargo: _______________________________
Nome: ___________________________Assinatura: ____________________________
Nestes termos, agradeço as informações a contribuição à nossa pesquisa.

Mestrando Cleison Minatti
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APÊNDICE 5 – Transcrições Empresas Entrevistadas
TRANSCRIÇÃO 1 - METALÚRGICA RIOSULENSE SA
1. Entrevistado 1 (06/01/11) Responsável pela, qualidade, meio ambiente e gestão de resíduos,
4
sucesso empreendedor da região
5
2. Entrevistado 2 (17/01/11) Responsável por Compras e qualidade de fornecedores
6
3. Entrevistado 3 (07/01/11) Gestor da Qualidade
P: vocês tem hoje certificação ISO ou alguma certificação?
Tinha ISO 9000 e tem ISO TS 16949. Estava previsto auditoria para início de abril.
P: E ISO 14001 ainda não?
A 14001 estamos implantando o SGA: Sistema de Gestão Ambiental, pra depois partir pra busca da
certificação em si.
P: esta implantação do SGA se dá por uma obrigação dos clientes ou fornecedores ou adaptação ao
mercado, ou é idéia da empresa implantar um SGA, o que levou vocês a estarem implantando um
sistema de gestão ambiental.
A própria questão, exigência do mercado, exigência dos clientes e está claro pra empresa que estas
práticas permitem ganho de produtividade e redução de custos, e trás ganhos para todo o processo
produtivo.
P: Quanto a avaliação de desempenho ambiental, reunião com fornecedores, declaração de
conformidade do produto, vocês não tem SGA implantado né, mas tem toda a cultura ambiental da
empresa já (o departamentos, as et´s (ETA e ete), como funciona reuniões com avaliações de
melhorias, são setoriais, participam diretoria, participa a ambiental junto, como funciona?
Existe a reunião de análise crítica da diretoria, onde são tratados uma séria de assuntos destinados a
qualidade, e lá tem a parte do conteúdo que trata das questões ambientais (em conjunto com a
qualidade – na mesma reunião) onde são colocados os problemas que norteiam as questões
ambientais, propostas de soluções, o que foi feito, e qual caminho que vai se tomar a frente.
P: Estas reuniões é você que puxa, ou cada setor tem uma consciência formada quanto a questões
ambientais?
Eles tem uma visão geral, e a gente leva questões pormenores (mais técnicas) o setor qualidadeambiental é que leva. A Luana (qualidade, representante da qualidade) é a secretária desta reunião,
então o departamento ambiental passa pra ela e o Entrevistado 3 (gestor da qualidade da empresa)
todas as questões ambientais pra ser discutidas na reunião. Questões técnicas o entrevistado 1
mesmo vai e passa, pra eles conduzirem a reuniao.
P: e a participação da diretoria, como fica? Eles se envolvem, participam,
Sim, desde meados do ano passado o diretor financeiro foi nomeado diretor ambiental, pra área da
14001 especificamente. Então hoje a coisa está mais encaminhada, tem um referenbcial, todas as
questões ambientais são levadas pra este diretor, e ele mesmo, nas reuniões da diretoria, ele leva
esta pauta de assuntos pras reuniões.
4:38 P: E estas reuniões são atadas, acompanhadas.
Sim, todas tem atas, e são acompanhadas.
P: A questão do produto, nestas reuniões e relatórios de avaliação de desempenho, vocês tem por
costume analisar e implementar novas práticas de eficiência de produção, melhorias internas quanto
a qualidade, mais barato, mais econômico, mais rápido, todas estas questões que envolvem a
eficiência.
Entrevistado 3.
P: Existe procedimento ou metodologia para melhorar o desempenho da cadeia hoje, e vocês
conseguem monitorar ou medir o impacto destas estratégias no desempenho financeiro, por exemplo,
levar para fornecedores e clientes, envolver eles no SGA futuro e nas práticas ambientais?
Eu acredito que isto não está implantado ainda, e esta questão não esteja feita.
Obs: a principio não necessariamente necessite estar implantado, mas se já tiver a ideologia formada,
a preocupação, já está de bom tamanho.
P: e quanto a questão de custo de resíduos, avaliação e redução de custo de resíduos, o processo de
compra, matéria-prima, insumos, já prevê esta questão de reciclagem, de retorno, eliminação de
custo com base de desperdícios.

4 Entrevistado 1: Paulo Cesar Maçaneiro
5 Entrevistado 2: Claudinei Francisco
6 Entrevistado 3: Edevaldo
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Hoje existe o formulário de solicitação de amostra inicial, onde muitas vezes são questionados para
ver como estão as questões ambientais, se correspondem, se vão gerar resíduos, a própria
engenharia faz isto muito quando desenvolve produtos novos, observando a questão química, física e
até legal, e quando entra um produto que pode dar problema numa ETA e numa ETE, são
questionados para ver esta questão, se vai haver problema ambiental ou não.
P: e existe algum controle quanto ao % do que é produzido que retorna pra empresa, tipo produção
de resíduo, alguma coisa que vocês geram que acaba voltando, ou existe algum processo interno que
elimina resíduos
Nós temos alguns processos, como o próprio reuso dos efluentes, a própria questão dos resíduos
que são vendidos e retornam pra empresa como os rebolos, que são reciclados, papéis, plásticos,
ficando esta verba pra empresa, e é mensurável....7:45
P: algum resíduo perigoso que vocês trabalham que dão destinação final, com controle,
monitoramento, como as areias?
Hoje todos os resíduos que são gerados na empresa são enviados pra destinatários ambientais que
estão ambientalmente adequados, e todo este material é controlado, ou seja, nós cobramos
certificado de destinação, nota fiscal de destinação, toda uma documentação pertinente a estes
materiais.
P: Existe alguma política ou garantia interna pra retornar o máximo de material possível pra
destinação final (por exemplo, premiação, bônus), ou dinheiro, como você falou, alguma verba, como
vcs trabalham isto?
Tem esta prática, como eu te comentava, a questão da reciclagem, tem um % da venda deste
material que retorna pros colaboradores na forma de implementação (por exemplo, cria-se um valor
de ticket, e faz-se sorteios) pra esse pessoal, agora, em virtude da crise, isto é uma coisa que está
meio parado, mas acredito que este mês já consigo retornar com isto, até pra incentivar o pessoal a
fazer a reciclagem....9:05
P: Hoje tu tens um banco de dados ambiental dos produtos que vocês comercializam? (classes
toxicológicas, problemas específicos, criticidade específica)
Hoje tem uma planilha que tem todos os materiais que são descartados, qual o destinatário, qual o
custo daquela questão ali, ele está neste nível ainda, não chegou num nível mais avançado.
PP (eu: mas a idéia é vcs terem com o SGA...)
Sim, o que que acontece agora, com esta questão deve ser mais rápido o possível, foi contratado
uma consultoria ambiental de Joinville para concluir o SGA e fazer estas implantações e amarrar
todas estas questões, fechar este circuito, chegar neste nível. Então, será feito este controle com
certeza....10:07
P: Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do
processo, quanto a consciência ambiental. Como a empresa trabalha a questão dos teus
fornecedores, fabricantes, como ela externaliza esta questão ambiental.
Hoje ela ainda não está da forma que a gente quer, ela é muito empírica ainda. Compras já sabe que
vai ter que amadurecer isto aí, pois hoje é muito empírico, o que acontece, hoje a primeira coisa que
se pensa é em atender aquela pendência, na medida do possível já vai puxando a parte ambiental,
mas hoje ela ainda é secundária. Só que com a ISO 14001 vai precisar, por isso já está se mexendo
nesta questão. PP: e o que já está se adiantando, por exemplo neste sentido (desenvolvendo
fornecedor com ISO...) R: Exatamente, a gente procura a questão da própria certificação, as LAO´S,
as licenças ambientais, devidas, tudo que é e que já pode cobrar, licença de transporte quando trata
de resíduos, tudo isto já é feito por se conseguir fazer, pra ir fechando o circuito. PPP: certo, pra ir
acostumando o pessoal, criando consciência. R: Exatamente. PPPP: E uma pergunta, todos os
produtos passam por isso, ou vocês tem uma classificação interna, que te permite identificar
que estes produtos aqui são mais interessantes de que ir controlando. R: Existe um documento
que cita quais os produtos que precisam ter licença ambiental, licença operação, licença de
transporte, PPPPP: tem número este documento. R: Eu não me recordo agora, mas nós temos, e
até nós vamos marcar um dia contigo pra que tu converse com o cara de compras (Entrevistado 2)
porque ele está cuidando da parte ambiental lá, e ele vai te dar uma série de informações que serão
necessárias aqui. Ele volta semana que vem, e a gente agenda conversar com ele. R: PPPPPP: E
isto envolve todo mundo, compras, comercial, engenharia, todo mundo tem essa idéia de que
precisa desenvolver, ou por exemplo, comercial desenvolve uma peça, ou eles já sabem que
tem ter todo um envolvimento. R: O que acontece, o comercial desenvolve toda uma peça, e aí ele
nos questiona se tem alguma coisa ambiental ligada a esta peça, a parte da engenharia, a mesma
coisa, e a parte de compras também. Eles acabam chegando a nós pra fazer este questionamento.
PPPPPPP: Ao menos a ideologia está firmada já, eles sabem que tem o caminho, ele não tem
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esta disponibilidade de informação pela falta do SGA, mas ideologicamente já existe o
caminho firmado. R: Isso, já conhecem o caminho.
13:34...P: E a diretoria é a favor deste tipo de prática já.
Sim, pq o que acontece, isso tudo vai culminar naquela questão da implantação da ISO 14.000.
P: Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa
ambiental? Disso que está voltando, de embalagem retornável, de material que vocês fabricam e
conseguem fazer voltar, se vocês conseguem controlar isso, se é viável pra empresa.
Eu não tenho aqui, mas isso é do Entrevistado 2 (compras) as vocês usam bastante material de
logística reversa hoje? OU só embalagens? Sim, bastante coisa, e considerável, mas basicamente
embalagem.
P: Existe na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? Este sistema possibilita ganhos de
tempo, competitividade e vantagem de custo?
Em implantação, não tem, mais está em processo de implantação. Análise de mercado, cliente e
ganhos com a sistemática.
P: Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação? Por
exemplo, vocês induzem, conduzem eles a certificações?
Olha, isso hj é muito empírico. Com a vinda do Entrevistado 3 (responsável pela qualidade) ele está
focando muito esta questão (conversamos com ele depois), com idéias novas a serem discutidas.
P: Como é a política de gestão de riscos ambientais, segurança do produto, profissionais de saúde
segurança e prevenção da poluição, recursos de conservação e gestão dos resíduos?
Toda esta parte de gestão de risco basicamente é o que é feito pela parte da segurança, Igor e
compania, e está em implantação também, face dificuldade de pessoal, outras prioridades, e agora
então entra aquela questão de mapear onde estão armazenados os produtos que tem maior risco, a
identificação daquelas embalagens que ficam circulando pela empresa (retornáveis, que por exemplo,
vem pro setor, voltam pro almoxarifado), e a própria identificação dela (tanto interna, como a própria
embalagem externa em si), tudo está em implantação (está firmada a ideologia ao menos).
P: Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
Ali é aquela questão que eu comentei, a gente cobra dos destinatários a licença ambiental de
operação, a licença de transporta praquele que transporta, praqueles que já tem a gente cobra o
certificado de destinação, para os que não tem, a gente está cobrando o certificado de destinação, ou
algum documento que comprove a destinação final adequada (ex do aterro industrial, precisa do
certificado de acondicionamento devido). Agora vão começar com auditorias nos fornecedores, pra
verificar as análises dos efluentes deles, porque o nosso produto faz parte dos efluentes, então temos
que conhecer os efluentes do nosso fornecedor, porque isso nos afeta diretamente. 18:26.......
PP: Vocês trabalham pra reciclagem, venda de papelão, etc. Esse pessoal tem controle, ou
esses vocês também não controlam? Esse pessoal precisa ter também, LAO, toda aquela questão
ali.
P: Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das fontes de
desperdício? (da cadeia, não isoladamente, interno, mas no montante? Aqueles que te fornecem no
processo)
Nós temos trabalhos exclusivos aqui dentro, mas não ligado ao nosso fornecedor, até estamos
buscando isso de uma forma já (a resina por exemplo, que gera menos poluentes), mas é muito
incipiente ainda. Temos a consciência que a cadeia é responsável por fonte de desperdício. Ex: já
foram trocados embalagens metais por de plástico. A gente não consegue abordar todas as fontes,
mas as mais evidentes já está atacando.
P: Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
Entrevistado 2.
P: Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
Entrevistado 2. Basicamente é aquela questão que eu te falei, a questão da licença de operação,
licença de transporte, certificados desses materiais. 21:00...
P: Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de energia, consumo de água,
substâncias perigosas, a redução de resíduos tanto perigosos como não perigosos, redução das
emissões, entre tantas outras) Pra questão da energia elétrica, geração de resíduos e consumo de
água existem indicadores que são monitorados constantemente, e conforme a evolução dele são
feitos planos de ações pra buscar atingir a meta que foi determinado, basicamente é isto. Nós temos
pra consumo de água, consumo de energia e descarte de resíduos.
P: Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem o processo de
GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística
reversa?
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Reuso: internamente, tem alguma coisa que já reutiliza, tais como resina, areia? Nós temos a questão
do efluente, uma fração da areia que depois de recuperada ela volta pro processo. Nós estamos
trabalhando também agora pra questão da areia de fundição pra artefatos de concreto
(remanufatura), conseguimos uma autorização estadual pra isso (Concema 11) que permite utilizar
esta areia pra concreto sem função estrutural (calçadas, tijolos), e estamos vendo em Sampa com a
Fiesp e abifa pra fazer normas que permita reutilizar areia de fundição, e auxiliar o pessoal da ABNT
pra que a norma aconteça, o que acontece, se colocar só areia lá nesse aterro, e a areia é um
resíduo infinitamente menos tóxico que o resíduo perigoso, ele não precisa ter tantas exigências, e
barateando o custo deste aterro, e até uma empresa possa vir a cogitar fazer este aterro aqui. Já tem
WEG, Schultz, todos já tem aterro, então, pode ser cogitado de fazer este aterro aqui. Toda esta
questão deste trabalho visa reduzir o custo deste resíduo.Reciclagem: Já comentaram. Redução:
Geração de resíduos: a gente vê quais são os principais resíduos, que tem impacto direto sobre
nossos indicadores, ou seja, o que mais gera, trabalhar em cima dele, acaba tendo esta redução
específica. Retrabalho: tem muita coisa que vocês refazem internamente? Na questão ambiental não,
só comercial, é processo intrínseco da produção, quando estraga, ou perde, faz-se outra peça,
aproveitando a estrutura. Remanutafuta (acima): Logística reversa: 24:38.....
Entrevistado 1: logística reversa (reverse logistic): R- Não aplicamos. Redução: Os processos são
revisados constantemente buscando encontrar meios que levem aos pontos citados acima, uma das
ferramentas utilizadas na busca deste objetivo é a metodologia Kaizen, que é comamandado pelo
grupo de melhoria contínua, este busca também mehorias utilizado outras metodologias além do
Kaizen. Reutilização: Utilizado de forma bastante intensa no setor de ferramentarias onde uma séria
de ferramentas são utilizadas em diferentes operações buscando desta forma utilizar uma mesma
ferramenta. Retrabalho: Esta modalidade é utilizada no tratamento térmico. Todo refugo é avaliado,
havendo possibilidade de recuperação as peças são recuperadas posteriormente e inseridas em lotes
a serem destinados aos clientes, após a sua concordância. Recondicionamento: Utilizamos este
sistema principalmente nos setores de Manutenções, Ferramentarias e Máquinas especiais.
Reciclagem: Este trabalho é feito com uma série de materiais, entre eles podemos citar reciclagem de
papéis, plásticos e metais, que seguem para empresas que realizam tal atividade bem como os
abrasivos que são enviados para empresas que realizam a moagem destes`materiais construindo
novos rebolos, bem como a refusão, onde a estrututa mrtálica que sustenta as peças durante o
processo de fusão (árvore) bem como os refugos são refundidos voltando a serem materia prima na
fusão das peças, por fim podemos citar também os óleos de corte (solúveis) e integrais que são
reutilizados na produção. Remanufatura: Utilizamos este sistema principalmente nos setores de
Manutenções, Ferramentarias e Máquinas especiais.
P: Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?
Extinta a vida útil deste produto, ele vai seguir ou pra reciclagem, ou pra descarte. Basicamente é
isso aí. Tem um documento chamado I190 onde lá tem todos os materiais que gera, qual resíduo que
gera, e qual a destinação que é feita (pra onde ele vai). E quanto aos impactos, este documento tem
a lista dos impactos e resíduos que ela gera, e permite ir monitorando, via planilhas de resíduos de
impacto, e planilhas onde mostra todos os resíduos gerados na empresa, qual a forma de manusear
eles, e qual o destino final. (DO PRODUTO FINAL), não, do que utiliza pra produzir. Do produto final,
ainda não acontece, mas teremos que chegar ao ponto de quando solicitado pra descartar (vai
esbarrar na ambiental), só que estas peças que a gente produz, quando chega na vida útil, ela tem
um mercado bom pra siderúrgica, sucateiros, e acaba indo pra este mercado. A pessoa que vai
descartar ele acaba fazendo renda com ele (pode ser reutilizado). Acabam abastecendo a reciclagem
da cadeia (sem retorno pra empresa) pois o cliente tem recursos mais próximos, e faz renda com esta
prática. (E VCS TEM ALGUM TRABALHO QUANTO AOS REPARADORES, OFICINAS, NO
CONSUMIDOR FINAL, PRA CRIAR ESTA CONSCIÊNCIA DE DESTINAÇÃO). Sim, temos algumas
publicações que são específicas pros nossos clientes, onde lá fazem uma série de matérias técnicas,
que ensinam a gerenciar estes resíduos, e uma série de palestras que o comercial fazem, pelo país,
explanando a parte técnica de utilização dos produtos, já englobando o que deve ser feito com estes
produtos quando extinta a vida útil deles, fechando o circuito. 27:48...
P: Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento, disponibilização de recursos,
compartilhamento de visão, liderança e vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os
indivíduos-chave?
Hoje com a vinda do Entrevistado 3 (novo supervisor da qualidade) e a questão da diretoria, ele está
sendo colocado muito próximo deles e o diretor financeiro responde na empresa pela ISO 14001,
então é uma coisa que já está consolidada, que é o contato freqüente, e vai deixando claro estas
questões, então hoje, apoio eles tem total, e uma questão que tem que ser buscada ainda é a
questão da disponibilidade financeira, mas quanto ao apoio, a estrutural já está sendo permitida. Aí a
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gente mostra o que tem que ser feito, e com base na disponibilidade financeira, eles vão liberando
pra gente ir fazendo, se não fosse a crise (que atrasou bastante a implantação do SGA e ISO 14.000)
teria mais disponibilidade financeira. Em função da crise, um monte de projetos que já estavam
prontos ficaram sem aporte financeiro. Um exemplo claro e a central de resíduos, que não foi feita em
função da crise. Por exemplo, hoje tem resíduos espalhados em vários locais, porém, apesar de
acondicionados na forma correta, a gente quer montar tudo num local só, de uma forma melhor ainda,
numa forma de educação pro colaboradores, Numa séria de empresas que visitamos, o próprio
pessoal do setor leva este resíduo na central, aí tem uma pessoa que gerencia isto, e acaba tendo
mais eficiência.
P: Como se dá a sensibilização e educação ambiental para clientes e consumidores?
Foi falado da palestra do comercial, e material técnico. 30.15...
P: Uma política do GSCM trata de conduzir a competitividade e o crescimento econômico dos
envolvidos na cadeia. Como é o controle da empresa quanto a este acompanhamento?
Ela existe de uma forma empírica, por exemplo, numa negociação com o aterro catarinense pra uma
redução de valores, porém, a gente busca reduzir custos com base em outras empresas, pagando
menos pelo mesmo resíduo em função do frete, por exemplo, com bom senso, sabendo até aonde
pode ser negociado. Porém, este exemplo é pontual, não existe metodologia pronta. Quando uma
montadora vem, eles verificam onde possa ser reduzido custo, auxiliam, e reflete na redução dos
custos deles, finais. Pensa-se em um trabalho de capacitação de fornecedores, internamente, com
uma estrutura da empresa pra capacitar os fornecedores, tanto ambiental. A idéia é clara, fazer com
os fornecedores o que as montadoras fazem com eles, mapear, e capacitar face as exigências da
empresa (ambientais e comerciais).
P: Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores
Eu imagino que sim, tem que ser visto em compras.
P: Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante
Hoje ainda não, mas com a política nacional de resíduos sólidos, isto vai refletir pra nós, e já está em
discussão na empresa. Por exemplo, naquelas embalagens que permitem a reciclagem, será
colocada uma simbologia deixando claro que é reciclável. Porém existem peças que não existe um
separador de plástico entre a peça e o papel, e acaba contaminando a parede, daí não tem como
reutilizar, daí pra essa, terá que ser tomado alguma medida (mas esta sistemática não existe hoje)
apesar de já conhecer e já saber que necessita. 36:45...
P: Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas da
fabricante
Entrevistado 3 (qualidade).
P: geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento – monitoramento)
Temos o balanço social da empresa, e tem uma fração dele que trata da questão ambiental, além de
todos os controles que temos (níveis de descarte, indicadores de descarte, monitoráveis).
P: Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM ambiental?
P: Quais são as metas ambientais da empresa?
Além do SGA, temos um documento que é o DCAQ 064 com base na política o que a gente quer
atingir, com base nos indicadores de geração de resíduos.
INÍCIO DA PARTE 2 DA TRANSCRIÇÃO
P: Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram questões
de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Ver com Compras.
P: Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de abastecimento?
Ver com Qualidade.
P: Quais garantias são disponibilizadas aos fornecedores para retornar o máximo de material possível
para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
Até o momento não. Não utilizam ETE e ETA que é utilizado internamente. Hoje os fornecedores não
utilizam nem a destinação final (como trazer pra cá as sucatas, resíduos, pra destinar em conjunto).
P: Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida completo dos produtos e
serviços (por exemplo, energia, materiais, distribuição, embalagem e fim do ciclo de vida)?
Existe relatório por processo, e não por produto. Qual é a função e a finalidade deste aspecto de
impacto no processo, identificar e quantificar a influência e o risco que aquele processo tem, quando
ligado ao resíduo que ele gera. É feito quanto ao processo, e não quanto ao produto. Por produto ele
trata sobre o que é feito com este materiais (I090), porém, estes produtos são feitos nos processos, e
ela não fala do processo, por exemplo, moldagem pep set, vai estar lá, descarte de embalagem e
areia e papel contaminado, daí por item utilizado no processo tem este mapeamento, e isto envolve
todos os resíduos (energia, insumos, resíduos, pessoas, etc).
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P: Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia, transferência de
tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação.
Já foi comentado quanto a avaliação do ciclo de vida do produto e processo. Quanto a transferência
de tecnologia, melhoria continua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação, a empresa
entrevistado 1 desconhece.
P: Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção do produto,
seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto final ao consumidores...6:48...(OU
VOCÊS FAZEM ISOLADO E SÓ CONTRATAM)
Vamos ver com a Engenharia, mas depende a criticidade, vai ter desenvolvimento, e envolvimento
dos fornecedores, verificar estrutura total (transportadora, capacidade interna, capacidade dos
fornecedores).
P: avaliação e seleção de fornecedores
Entrevistado 2.
P: Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como fornecedores?
Quando a gente envolve a área externa, a gente fica na parte das palestras que são feitas, e a gente
recebe muito aqui outras empresas na região que utilizam a gente pois na região a gente é
referência, e vem ver como a gente trabalha, e tomar dicas com a empresa. Mas hoje quando a gente
fala em capacitação, basicamente são aquelas palestras pra frente, e não pra quem nos fornece. A
idéia é promover pros fornecedores capacitação ambiental pra promover ganhos ambientais no
processo, e toda a cadeia ganhar com isso.
P: Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta administração?
Entrevistado 3.
P: Existe integração das funções convencionais com as funções de GSCM? Como se dá o
envolvimento dos recursos humanos neste processo? (treinamento, capacitação ambiental)
Ele está começando, discutindo, bolando gincanas ambientais, puxar a consciência do pessoal, e o
RH está a frente disso. Foi uma idéia que tivemos, e o RH comprou esta idéia. Tudo que é divulgado
hoje é via RH, em conjunto buscam recursos pois todos sabem que o RH está a frente disto, e já
fazem parte deste processo (articulando a função ambiental pro colaborador).
P: Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os fornecedores, no que
compete socialização dos resultados com fatores ambientais?
Externa: Balanço social, informativo técnico que vai pros principais fornecedores, clientes e
reparadores.
Interno: é outra comunicação, tem e-mails e jornal, o jornal do colaborador, que ele recebe em casa.
P: Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de vendas ou
variação de custos de produção
Já tivemos a questão de previsão de vendas, balanço de massa (carga de fundição), e cada setor
controla seus custos, e os custos gerais são controlados via indicadores individuais e em conjunto,
mas de uma forma mais global, só com Entrevistado 3 (qualidade).
P: Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de qualidade,
responsabilidade, sistema de informação?
Existe, mas de uma forma empírica, quando tem alguma coisa que dá pra melhorar, que está
oneroso, a gente vai lá, abre o custo, verifica qual a ajuda que precisa, e auxilia o fornecedor. (MAS
ISSO É INTERNO, DAONDE VEM ESTA PRÁTICA?) Hoje o foco é interno, não temos capacidade de
atuar no externo. Hoje o foco principal é aqui, e a diretriz nossa é a de que não devemos explorar o
nosso fornecedor, mas temos que pagar o preço justo. Mas acreditamos que devemos evoluir para
esta questão. Existem práticas de encontrar os fornecedores, em prol de facilitar e baratear o produto
final, fazendo com que quem forneça pra riosulense mantenha preços e condições iguais aos
integrantes da cadeia, melhorando as negociações.
P: Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de reciclagem, com
colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a indústria do mesmo setor?
A gente faz trabalhos em vários grupos (ACIJ – associação comercial e industrial de joinville) que é
um grupo ambiental de Joinville, com as principais fundições do estado, na câmara do meio ambiente
da fiesc, onde é trabalhado da mesma forma, e na ABIFA em São Paulo, atuando em três frentes
(Florianópolis, Joinville e São Paulo. Agora estamos começando a se envolver com as questões
ambientais da Sindipeças, a nível nacional, porque é o que eu sempre digo, as empresas tendem a
se desvirtuar, só que até um pedaço do caminho elas caminham juntas, depois, cada uma segue seu
rumo, o principal e o básico (tipo a redução da areia) interessa a várias empresas, que se juntam e
definem como proceder. O ajuste fino depois cada uma faz, mas a gente sabe que é preciso atuar
quanto as três frentes. Municipalmente a ACIRS (associação comercial e industrial de rio do sul)
começou um trabalho pra atuarmos também na frente municipal, mas acabou morrendo.
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INÍCIO DA PARTE 3 COM ENTREVISTADO 3 (ENTREVISTADO 1 ACOMPANHANDO)
Revisão e adoção de novas práticas para aumento da eficiência do sistema de produção.
Eu diria que não tem nenhum processo estruturado que busque essas melhorias, o que existe são
coisas pontuais, a gente participa do próprio prêmio CNI e lá tem um prêmio ambiental, e a riosulense
tem o hábito de participar, ou seja, tem que ter um projeto ambiental pra participar deste prêmio, onde
existe até aquele projeto da utilização e recuperação do efluente, da ETE, pra voltar pro circuito, pra
resfriar as torres, ou seja, isto é um ganho pro meu processo, estou economizando água, além do
ganho ambiental que eu não estou jogando nenhum efluente na rede, internamente acaba
promovendo a consciência no pessoal, faz com que eles participem, conheçam, é uma boa prática já.
Idéias e filosofias já existem. Outra coisa que já temos é que estão sendo intensificados os trabalhos
da implantação da ISO 14001, e já existe toda a lista dos aspectos de impacto ambiental, ou seja, já
sabemos quais são os impactos ambientais mais significativos da organização, ou seja, o próximo
passo agora é começar a trabalhar em cima deste aspectos ambientais significativos pra mitigar estes
aspectos, que vai com certeza dar um resultado ambiental super positivo.
Existe procedimento e ou metodologia para melhorar o desempenho ambiental da cadeia? Qual o
impacto destas estratégias no desempenho financeiro. 3:06...
A medição financeira não, a gente foca mais a questão ambiental, por exemplo, quanto aos
caminhões, é aplicado a escala de ringelman, nos caminhões quando entram na portaria, é uma
escala visual para verificar o nível de emissão do caminhão (por padrão de cor), então já começamos
a adotar algumas práticas, como a prática de auditorias de fornecedores, nos estamos com compras
buscando elaborar um programa de auditorias anual, então dentro destes programas de auditoria de
fornecedores, era só visto a questão da qualidade, então, estaremos inserindo questões voltadas à
ambiental também, pois existe a corresponsabilidade, e esta preocupação também, além da
riosulense não poluir, existe a preocupação com a cadeia, buscar na cadeia de fornecedores.
O que levou vocês a se adequarem a questões ambientais? O mercado de montadoras. Em curto
prazo, quem fornece pra montadoras e não tiver a ISO 14001 está fora. É a realidade, a pressão é
grande por parte das montadoras, está se apertando cada vez mais, e é um caminho sem volta. Deu
exemplo até da Volvo. Existe a preocupação da cadeia automobilística, e é um caminho sem volta. É
é uma questão de tempo para que façamos o mesmo pra cadeia. Hoje, pela TS 16949, pra teres um
fornecedor qualificado, tem que ser no mínimo ISO 9000. A ISO 14.000 não tem esta obrigatoriedade,
mas sim a preocupação, pois você tem uma imposição de clientes, tem, mas nada melhor que trazer
isto a seu favor. Então, nada melhor que implantar um SGA para dar muito mais segurança pra
empresa. Então, voltando pra questão da corresponsabilidade, se a empresa for comprar óleo diesel
(hoje tem tanque de óleo interno) os caminhões que trazem tem que ter ficha de emergência,
licenciado, tem que ter kit de EPI, se acontecer um acidente tem que ter todos os meios preventivos,
porque se comprarem de alguém que não tem nada, e ele tomba, a responsabilidade é toda da
riosulense. 7:03...
Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação?
Isso, não existe uma exigência formal, existem critérios, tais como LAO e licença de transporte, não é
certificação nem SGA, mas existem critérios, e requisitos mínimos.
Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas da
fabricante
Assim, existe uma ferramenta na indústria automobilística que se chama PQP, planejamento
avançado da qualidade, este planejamento quando começa a desenvolver um novo produto, lá dentro
vai ser colocado todas as especificações deste novo produto, do cliente final, e estas especificações
são desdobradas para toda a cadeia, e o mesmo processo aplicado na riosulense vai ser aplicado ao
fornecedor. Existe um cadastro de substâncias chamado IMDS (international material data Shep), ela
vai solicitar, e todas as substancias utilizadas tem que ser cadastradas naquele determinado produto,
além das diretrizes européias que chegam também, as Houls (substâncias restritas como cádio,
chumbo, berínio), enfim, os metais pesados classificados por cores (cinza, verde) e tem que ser
observado pra toda a cadeia. Chumbo, por exemplo, existe uma quantidade que pode-se utilizar “por
carro”. A industria automobilística está muito avançada em relação a outros segmentos neste sentido.
E ESSE DESDOBRAMENTO É FEITO ESPECÍFICO PRA ALGUNS FORNECEDORES, OU PRA
TODOS. Pra todos os fornecedores eles tem que fornecer PIPAP pro processo de aprovação de
peças, então, neste processo, estas especificações são desdobradas através do PIPAP,
especificações do produto em si né. 11:25.....Os clientes via PIPAP aprovam tudo, processos e
produto, então, tem que estar completinho, pra que possam fazer testes, e submeter aos ajustes e
suas requisições.
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Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram questões
de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Não existe política formal, porém, se eles não tem certificação ambiental, em alguns casos a empresa
intercede pra conseguirem, tal como o caminhão que transporta resíduos, que foi conduzido a se
adequar ao sistema (CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES). Onde é verificado que existe boa
vontade dos fornecedores, acabamos auxiliando. Não existe uma política formada, o que existe são
requisitos adotados pra determinados grupos de fornecedores, não é a certificação, porque a nossa
região hoje (na verdade, a realidade do Brasil) é composta por fornecedores que não tem condições
de certificar ISO 14001, mas o que ele precisa, no mínimo a LAO, isso a gente cobra. Vamos pegar a
HOUGHTON, A Ashland, ou produtos químicos controlados pelo exército, a gente solicita
documentação que evidencia se está em dia pelo exército, se está tudo OK, se tem licença de
transporte, estes critérios são controlados (a portaria já sabe o que deve controlar), no pedido de
compra vai a especificação, e evidencia exatamente o que precisa ter tudo no ato da entrega. Só
precisa o certificado pro recebimento com todos os requisitos.
Qual é a idéia do SGA de vocês? A idéia é ter um plano de auditoria que vá a todos os setores
internos, e igualmente, elaborar um plano anual pra fazer este levantamento junto aos fornecedores,
incluindo estes critérios de compras (lao, MOPP, certificados, etc) porém, fazer este
acompanhamento mais de perto, as variáveis ambientais serem incluídas neste plano de auditoria pra
gente fazer este levantamento. Fornecedores que já são parceiros a longa data vão receber este
auxílio da riosulense pro que for necessário (apadrinhamento) pra estar adequando a cadeia
(capacitação). Utilizando até terceiros pra isso (disponibilizando ecólogos, terceiros, estrutura,
capacitação).
Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia, transferência de
tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação. 15:28...
Não, ainda não. Até pelo que eu já li a respeito, existe um produto no Brasil que é certificado pelo
ciclo de vida que é o caminhão da wolkswagem. Monitora e acompanha o ciclo de vida. Porém, é um
produto bom que ao terminar o ciclo de vida, ele retorna pra cadeia na forma de matéria prima.
Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção do produto,
seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto final ao consumidores...22:58
Hoje existe, mas a participação ainda é muito discreta ainda no desenvolvimento do produto e do
processo, por outro lado, o nosso cliente já faz isso com maior influencia. Participamos pra frente,
mas não estendemos pra cadeia, face a característica do produto, diferente da montadora. Se for
pensar, na nossa peça, quem são os principais fornecedores, é sucata, liga, resina e areia, então, na
verdade não existe participação devido a característica do produto. Agora, se for um conjunto, daí
precisaria.
Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta administração?
Temos o calendário de análise critica anual, exigência da ISO TS, 9001 e 14001 tmb), então, dentro
desta análise critica, já é incluído as variáveis ambientais, com cronograma anual, sistematizado.
Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de vendas ou
variação de custos de produção, via tecnologias mais limpas
Não de forma sistêmica, mas está sendo implantado o centro tecnológico, pra desenvolvimento de
amostras, será um centro voltado só pra produtos e processos, então, este centro sim, poderá ser
estudado a questão da tecnologia mais limpa. Por exemplo, projetar um molde que utilizará o mínimo
de areia possível, ou seja, estou mitigando um aspecto ambiental significativo que é a minha geração
de areia, nesse centro tecnológico será adotada a produção mais limpa já no desenvolvimento do
processo, que é a parte mais importante.
PARTE 4 DA TRANSCRIÇÃO COM ENTREVISTADO 2
Compra de matérias-primas e insumos? (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
AMBIENTAL DOS FORNECEDORES)
Parte de relatório de desempenho ambiental não verifica hoje. A única parte que é verificado, seria
alguns fornecedores só contratam se tiverem LAO, tais como fornecedores de ferros liga, tratamento
térmico, fornecedores de destinação de óleo (resíduos), tratamento superficiais (pintura). OK, DUAS
PERGUNTAS ENTÃO, COMO VC DEFINE QUAIS SÃO ESTES FORNECEDORES, EXISTE ALGUM
PROCEDIMENTO, E NO CASO DE UTILIZAREM ALGUM FORNECEDOR QUE NÃO TEM LAO,
VOCES TEM ALGUMA INFLUENCIA, INDICAÇÃO OU CAPACITAÇÃO PARA QUE ELE O TENHA?
Bom, nesse caso ainda não existiu de precisar de um fornecedor que não tivesse LAO e mesmo
assim contratar, não houve esse caso. Mas se houvesse, acredito que primeiro instruiríamos a buscar
esta licença pra depois efetuar a contratação. E COMO DEFINES A CRITICIDADE, TEM ALGUMA
TABELA DE IMPORTÂNCIA? Sim, tem o manual do fornecedor (MQMR 02), que é um documento da
empresa, e ali tem uma tabela definindo quais os tipos de fornecedores e quais os documentos que
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tem que apresentar antes de iniciar o fornecimento, elaborado via parceria com a qualidade e meio
ambiente quais são estes documentos.
Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna pra empresa? (OU O QUE RETORNA, EM
QUE QUANTIDADE) 6:06...tipo sucatas, embalagens, papelão.......
Não existe este controle. Existe uma compra de sucata da região, mas não tem controles de
quantidade. Embalagens só as montadoras tem embalagens retornáveis, demais é embalagem
descartável. Chega a ir embalagem descartável pra montadora, mas não tem idéia de quanto que vai.
Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material possível para destinação
final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
Não existe....8:00...até já foi sugerido alguns fornecedores terceirizados de usinagem estar coletando
o cavaco que eles geram, só que o custo de fazer esta coleta é maior que o ganho com este cavaco,
então, o fornecedor providencia este descarte. E NO CASO DESTE TERCEIRIZADO, ELE FAZ A
USINAGEM LÁ, É PROCESSO DE VOCÊS, VCS ACOMPANHAM A DESTINAÇÃO FINAL DESTE
PRODUTO POR PARTE DELE? Não é bem controlado, a gente verifica quando faz a contratação
qual que é o destino que ele dá ao cavaco, mas não é acompanhado. O correto seria mensalmente
verificar o que foi feito com o cavaco (trimestralmente ao menos). (ISTO NÃO ESTÁ
PROCEDIMENTADO HOJE, É INTERESSE DE VCS? E PORQUE? ESTÁ INTRÍNSICO NO DIA A
DIA, MONTADORAS COBRAM, QUALIDADE E MEIO AMBIENTE PRESSIONAM, OU ATÉ POR
PARTE DE LEGISLAÇÃO? Seria tudo isso, tanto evitar multa, como o meio ambiente interno estar
cobrando, já está implantado na organização o cuidado do meio ambiente, e a gente tenta expandir
pros fornecedores este mesmo cuidado.
Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do
processo (consciência ambiental) – o que vem hj do teu fabricante que tens que cobrar do teu
fornecedor quanto a exigência ambiental?
Acho que seriam as LAO´s, que os clientes já cobram que a gente deva cobrar do fornecedor, e
futuramente o cliente já vai cobrar a ISO 14001 e provavelmente teremos que cobrar dos
fornecedores também, envolvendo a cadeia toda. ENTÃO A EXIGÊNCIA DA LAO DO
FORNECEDOR É COBRANÇA DO CLIENTE? Sim, o cliente exige isto.
E quanto ao controle do custo de resíduos, não existe controle por compras?
Não, se o meio ambiente não acusou este controle, compras também não faz.
Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa
ambiental? DO QUE VOLTA, DAS PRÓPRIAS EMBALAGENS, OU SE JÁ ESTÁ INTRÍNSECO A
NEGOCIAÇÃO COM O CLIENTE.
Não existe cálculo hoje. Se for desenvolver um novo cliente, não existe comparativo entre uso de
caixa de papelão e embalagem retornável, até porque os clientes determinam como eles querem via
processo interno deles.
Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação?
14:00......
Quanto a ISO ainda não está cobrando ainda por ainda não ter, porém, estamos sendo cobrados
pelas montadoras, mas tem clientes que são de reposição, e deveria ser cobrado também a parte
ambiental.
Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
A principio não tem controle, existe os relatórios da GETAL, FILTRONA e CATARINENSE que dão
destinação final, deveria de acompanhar melhor, mas só no contrato é verificado. Estes destinadores
são cobrados pra ter a licença do aterro sanitário (isto é verificado, aonde são destinados os
resíduos), mas não é feito controle. Se a licença ambiental ainda é válida, este acompanhamento
ainda é feito.
Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das fontes de
desperdício?
Bom, interno faz parte da política da qualidade a redução de desperdícios, mas com fornecedores
não existe. Não existe programa de capacitação de fornecedores pra reduzir custos, melhorar fluxo,
existia um programa em 2009 e 2010 em parceria com IEL mas era só pra alguns fornecedores
(instituo Evaldo lodi), mas não foi dado acompanhamento.
Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
São feitas auditorias, e ambientalmente envolve alguma coisa. São verificados LAO, licenças de
operação, e é realizado pelo gerente da qualidade, não por compras.
Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
LAO, LT e certificado de materiais. Basicamente é isto.
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Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem o processo de
GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística
reversa?
Redução (tempo, espaço, distância, fornecedor mais perto, processo, de lote): dependendo o tipo de
processo a engenharia acompanha, e quando é desenvolvido um produto, por exemplo, tratamento
térmico, a engenharia e laboratório acompanham pra aproveitar melhor o equipamento dele visando
reduzir custo e tempo. Reutilização: areia, resíduos? Tem o reuso das águas da ETA e ETE, pra
refrigerar os fornos, o cavaco gerado na usinagem, boa parte volta na fundição e é fundido
novamente, e a areia, e reaproveitada. Retrabalho: Tem peças que perdem a vida útil, e conseguem
ser retrabalhadas, por exemplo, ficam muito tempo no estoque, são retrabalhadas, e voltam pro
estoque com outras características (pequenos retoques). Reciclagem, o que vcs reciclam tudo hoje:
todo o material reciclado é separado, tem uma empresa que faz a separação internamente, e é
vendido. (EXISTE ALGUM PROGRAMA QUE INCENTIVA OS COLABORADORES TRAZEREM
ITENS – OU ATÉ A SOCIEDADE – PRA RECICLAR): não. 22:40.....
Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores, existem
fornecedores que vocês incorporam no processo mediante desenvolvimento?
Sim, em grande parte é definido pela proximidade e custos, caso surja um novo item, a gente verifica
quais os fornecedores que podem estar auxiliando na fabricação deste novo item (por exemplo, a
pintura), então a gente verifica quem poderia realizar este tipo de pintura, cota, verifica preço e custo
(por distância), prazo de entrega, avaliando isto pela melhor proposta é fechado com este, mas já
pré-definido existem 2 ou 3 fornecedores aptos a participar do processo e fidelizar. TEUS CLIENTES
HOJE MEDEM TUA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO QUANTO A FORNECEDORES (FAZEM
ISTO COM FREQÜÊNCIA, QUANDO TEM PEÇAS NOVAS), sim, é com freqüência pelas
montadoras, principalmente quando tem itens novos, estudam toda a cadeia.
Existe acompanhamento quanto ao retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante? O que são
feitas com estas embalagens?
Não conseguimos acompanhar isso hoje. Até isso já é uma exigência de alguns clientes de
montadoras, pedindo pra gente começar a providenciar um procedimento pra descarte das
embalagens, pois nem todas são retornáveis (instruir o cliente sobre como proceder quando não
precisar mais delas), se serão recicladas, e se estiverem contaminadas por óleo, se serão rejeitadas,
e de que forma devem ser rejeitadas.
Compras participa do acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas
da fabricante?
Envolve engenharia, comercial, compras. Quando os clientes fazem auditorias, compra participam
juntos. Existem auditorias de clientes, internas, ambientais e internas, e visam mais cobrar e quando
tem alguma não-conformidade ou está desadequado, os auditores instruem o que deve ser feito.
Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram questões
de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Compramos direto só de quem se adéqua as questões ambientais já comunicadas. Se fosse um
fornecedor exclusivo, mas não atende as exigências, daí é passado pra diretoria, e só com
autorização da diretoria pra realizar a compra.
Qual o envolvimento olhando por compras da diretoria nas questões ambientais?
Eles cobram, pois estamos sendo cobrados pelos clientes pra ter a 14001, então, vemos o interesse
deles disponibilizando recursos pra disponibilizar a 14001.
Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de abastecimento?
Ambientalmente, não existe monitoramento.
Como funciona o processo de avaliação e seleção de fornecedores
A seleção é feita de acordo com as exigências ambientais básicas, preço, distância e condições de
fornecimento (até capacidade) e avaliação é feita através de auditoria nestes fornecedores, onde são
avaliados os certificados (e noteados) e depois que começam as entregas, são feitos
acompanhamento (iqf), olha-se desde notas fiscais de acordo, certificados até pontualidade e
qualidade, o que gera uma nota e avalia o fornecedor.
Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como fornecedores?
33:11....
Existe programas internos, plantio comemorativo para funcionários que fazem aniversário de empresa
(múltiplos de 5), campanhas ambientais, mas para os fornecedores, por compras, não tem.
Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os fornecedores, no que
compete socialização dos resultados com fatores ambientais?
Por parte de compras não existe socialização destes fatores com fornecedores.
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Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de qualidade,
responsabilidade, sistema de informação?
Através de visitas é feito acompanhamento de como ele faz o processo, se está dando a destinação
correta dos resíduos, digamos que se fossemos fazer a visita no cliente, e a máquina está vazando
óleo direto no chão, nem seria aprovado um fornecedor neste caso. Seria através de visitas mesmo.
Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de reciclagem, com colaboração
em matéria de reciclagem de produtos com a indústria do mesmo setor?
Não existe nada hoje em prática.
TRANSCRIÇÃO 2 - ROYAL CICLO
7
Entrevistado 1 – Gestor da qualidade (27/01/2011)
8
Entrevistado 2 – Diretor Geral (27/01/2011)
P: Tem algum sistema de gestão ambiental, alguma coisa implantada? Não, SGA não, implementado
não.
P: Vcs tem alguma certificação, são certificados: ISO 9001, 2008, certificamos em julho de 2010. E a
ISO de vcs, é resultado do que? A empresa já era certificada ano passado, a metalciclo já era
certificado. Aí em 2004, 2005 houve a sociedade (joint venture) com a Selle Royal, empresa italiana,
daí veio uma fábrica de selins pra cá, daí com a vinda desta fábrica, a pessoa que cuidava da
qualidade foi transferida pra cuidar desta fábrica, e todas as situações, e o certificado acabou
vencendo, e não foi renovado, aí ficaram alguns anos assim, e o proprietário sentiu a necessidade de
retomar a ISO, pois verificou que se perdeu muito de controle, de qualidade do produto, então, ele
quis voltar com esse trabalho (onde eu fui chamada pra vir pra cá). (MAS TU IMPLANTOU, OU
PEGOU A COISA ANDANDO)? Já existia o comecinho, os procedimentos inscritos, estava no
caminho, faltava treinar todo mundo, implementar tudo, colocar os controles em prática, aí em junho a
gente conseguiu certificar. Tínhamos percebido que se perdeu o controle, a cultura, todos os ganhos
com a certificação haviam se perdido. Não havia mais quem puxava. Não tinha mais ninguém no
sistema, não tinha mais desenvolvimento do setor, tudo foi morrendo, acabaram-se as auditorias
internas, e a falta de prática a ISO foi morrendo.
P: Realização de reuniões para avaliação de melhorias
A gente não tem essa prática nem incentiva isso ainda até porque agora está-se começando a falar
sobre o assunto internamente sobre gestão ambiental, a gente tem vinculado a qualidade
proposições de melhorias, de qualquer tipo, e acaba envolvendo questões ambientais também, mas
tudo sugerido, nada incentivado e promovido por vocês da qualidade. 5:08...
P: Revisão e adoção de novas práticas para aumento da eficiência do sistema de produção
Trabalhar mais rápido e mais econômico é quase uma constante. Existe alguma coisa quanto a
melhorar na qualidade do produto e do setor, acaba-se mexendo no ambiental, mas não tem nada
focado pra isso especificamente. A não ser quando a gente fala em atender alguma legislação, isso é
respeitado, tal como uso de algum produto, ou produto proibido, com restrições, ou fala-se em proibir,
a gente procura desenvolver outra coisa, e neste sentido é respeitado. Tanto que a parte ambiental
que fala de, Inventário de resíduos, Ibama, fatma, protocolo de Montreal, é respeitado, em função de
pressão, e da exigência, é feito.
P: Existe procedimento e ou metodologia para melhorar o desempenho ambiental da cadeia? Se
existe, qual o impacto destas estratégias no desempenho financeiro.
Nossa técnica química acompanha todo o descarte e destinação, tem o pessoal de compras que
acaba fazendo o meio de campo para programar coletas, e aquilo que pode ser vendido é vendido, e
tem coisas que são trabalhadas por coleta seletiva (não tem implementada, com os latõezinhos
coloridos) mas se separa o material e vende pra reciclagem.
Ligado a parte ambiental não.......(Entrevistado 2). Entrevistado 2: a gente tem alguns princípios por
ter o próprio sistema da qualidade ISO 9001, isto já nos traz alguns princípios. No final do ano a gente
conversou alguma coisa por esta questão ambiental (formar uma iso ambiental – IDÉIA), a gente tem
algumas atenções internas com esta questão ambiental também, e uma preocupação bastante forte e
grande, por trabalhar com produtos que são bastante poluidores (isto tudo interno). Com relação a
trabalhar a cadeia não existe nada neste sentido, porém, é uma preocupação que a gente tem por ser
uma situação cada vez mais exigida e exigente. Pra mercados europeus exportação exigem o mínimo
ISO 9000. Então a ISO 14001 é algo inevitável, atualmente não tem nada, mas pensamos nisto sim.

7 Daiana Felber Chiquetti
8 Fernandes Nardelli
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P: Compra de matérias-primas e insumos? Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna
pra empresa?
Não tem nada que conseguimos reutilizar, mas tem a sobra de PVC q vem em rolos grandes, a
empresa recorta, e é vendido a sobra. É vendido pra uma empresa que faz tênis, na cadeia, é
promovido o reaproveitamento.
P: Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material possível para destinação
final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
Não existe esta prática na empresa.
P: Existe um banco de dados ambientais dos produtos?
Não existe um banco de dados ambientais pro produto final. Existe um controle do que exige cuidado
mais específico quanto a cuidados que se deve ter por produto comercializado principalmente na
compra, quanto a produtos químicos, e acaba envolvendo a parte da segurança, onde tem as fichas
de emergência que tem que ser distribuídas, e não interferem no produto final, é só quanto ao uso os
cuidados. Existem duas ETE´s para garantir detalhes de destinação final destes produtos.
P: Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do
processo (consciência ambiental)
Tem produtos que tem controle pelo exército, exigido pelos clientes.
Entrevistado 2: A gente trabalha com alguns produtos que são controlados, que exigem
RELATÓRIOS MENSAIS DE CONSUMO, fiscalização regulares aqui na empresa, a gente tem que
ter esse registro (quase uma licença) e tem que estar certinho todo mês. O IBAMA exige informações
de resíduos regulares, e a gente trabalha com produtos químicos, que faz tratamentos, trabalhamos
com uma linha de selins e com produtos químicos que a gente trata isto, e acaba pagando pra uma
empresa fazer esta destinação. Estas estações geram resíduos sólidos, que são destinados a uma
empresa.
P: Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa
ambiental?
Não existe esta prática na empresa. Vendemos pra montadora, e atendemos somente o que eles
pedem, mas não são verificados viabilidade de programas ambientais.
P: Existe na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? Este sistema possibilita ganhos de
tempo, competitividade e vantagem de custo?
Hoje não existe SGA. Pensam em implantar, foi começado a falar disso final do ano passado, porém,
a princípio é verificado o marketing que gira em torno disso, e sua importância, e não como filosofia.
Mas já estão implantando as idéias internamente.
P: Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação?
Não existe uma cobrança ambiental quanto a cadeia de abastecimento de fornecedores. Os clientes
finais (montadoras) são certificados, e exigem determinados critérios ambientais de nossa empresa.
17:02.....
P: Como é a política de gestão de riscos ambientais, segurança do produto, profissionais de saúde
segurança e prevenção da poluição, recursos de conservação e gestão dos resíduos?
A parte de segurança e saúde existe, a gente tem técnico de segurança, então isto funciona, mas
existe ligado a segurança quanto a laudos, técnico. Trabalham prevenção de poluição, segurança
interna. Quanto a risco ambiental existe a ETE, que faz os tratamentos de efluentes, e foi implantado
em função dos banhos de oxidação negra, e fez-se necessário, quanto a legislação. Atualmente só os
banhos geram riscos ambientais internamente. Alguma coisa de matéria-prima que compramos e
acabam retornando pra fornecedores existe (plástico, resinas). Externo, pra frente, não existe.
P: Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
É desconhecido aonde vão parar os descartáveis. Acabam ficando no caminho, não existe nada que
garanta a destinação final dos resíduos nos clientes.
Entrevistado 2: A gente tem a nossa engenheira química que faz este cadastro e controle, então a
gente informa anualmente a quantidade que foi destinada, de que forma que foi destinado, a gente
trabalha com a importação de pneus pra bicicleta, e como a gente trabalha com pneus, tem esta
questão da destinação do resíduo, temos que destinar uma quantidade X a ser destinada,
obrigatoriamente. Ou a gente acaba tendo uma empresa que cobra pra fazer esta destinação, então
ela fornece um laudo que destinou esta quantidade X, e eles são os responsáveis por fazê-la. O
nosso custo é este de estar pagando pra esta destinação. Isto é pra tudo, fora pedais que não tem
resíduos químicos, o que sobra é metálico, e é vendido como sucata. O plástico é REUTILIZADO,
após moído, não se perde nada. O selim não, este tem aquela composição química, a espuma, este é
armazenado no local até uma quantidade, daí chama-se a empresa de Joinville (catarinense), e vem
aqui, pesam, dão a destinação, fazem o laudo e cobram por quantidade. A Gente continua sendo
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responsáveis, mesmo pagando e tal, mas temos que acompanhar pra ver se estão fazendo
adequadamente.
P: Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das fontes de
desperdício?
Não existe nada pra isso nem pra frente e nem pra trás. Está sendo começado a montar o manual do
fornecedor (pra ISO tem um procedimento que passa tranqüilo), mas está-se criando algo com
critérios de criticidade, para fortalecer a relação com fornecedores.
P: Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
Não são realizadas auditorias.
P: Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
Não tem também, bem específico, com produtos químicos, exista necessidade de LAO e licença de
transporte, mais nada.
P: Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de energia, consumo de água,
substâncias perigosas, a redução de resíduos tanto perigosos como não perigosos, redução das
emissões, entre tantas outras)
P: Existe na medida que aparecem as necessidades, por exemplo, foi adquirido um gerador novo,
com maior capacidade, neste sentido. Quanto a água existe controle de consumo, ETE, cisternas que
captam água de chuva e é utilizada nos banheiros e são utilizadas na máquina pra resfriar os pedais,
na fabricação.
P: Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem o processo de
GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística
reversa? 24.22......Redução: água da cisterna, energia elétrica. Sempre tem algo mais em função da
questão de custo. Por meio da metologia de kaizens dentro da produção enxuta (grupo escolhido
para estudar formas alternativs de realizar o trabalho) busca-se reduzir os custos do processos,
redução de tempo de produção, de materiais durante o processo produtivo. Hoje temos 8 kaizens em
aberto na fábrica do pedal e selim. Reutilização (ao invés de reduzir, reaproveitar): essa idéia
sempre existe (tal como a matéria prima do plástico), porém durante o ciclo de vida do produto nada
se reutiliza. Retrabalho: O Selim, ele é desmontado, e tem uma parte dele embaixo que é
desmontado e aquilo é reaproveitável. A injeção plástica e espuma se perde. O pedal tem o duro e o
folgado, e sempre é reaproveitado. O retrabalho de produtos durante o processo existe. Temos
alguns defeitos que acontecem durante o processo onde é possível retrabalhar as peças, ex: algumas
falhas no processo de injeção é possível recuperar, pedal trancado e folgado. Reciclagem: não tem
programa interno difundido (padronizado), existe os coletores (não os coloridos – falta política) mas
tem muito material que vai pra reciclagem, internamente é separado e vendido, sem controle e
acompanhamento. Temos pratica da coleta seletiva e reciclagem dos materiais. Ex.: retalhos de pvc
laminado são vendidos para uma empresa que utiliza estas restos para fabricação de tênis. Desta
forma não precisamos enviar para aterro industrial. Papel, plástico vão para cooperativas de
reciclagem, etc. Logística Reversa: Nós fizemos uma embalagem retornável pra um fornecedor
(paintech) pra ir e voltar na nossa embalagem, pra evitar o uso de papelão. Configura melhoria no
processo, e economia, bem como redução de papelão. Foi sugerido isto pelo 5´S. Pois quando
vinham estas caixas de voltas, entortavam, pois estão cheio de ferro, e o aspecto de armazenamento
dentro da produção é feio, acaba estourando caixa, cai peça, nem sempre se junta. Remanufatura:
O que chega na montadora com defeito, volta pra empresa, pra retrabalhar. A Royalciclo paga o
retorno, e acaba dando destinação paralela (mercado de reposição) ou retrabalhando. A venda é
direta pra ponto de venda (além do distribuidor e montador). Quando possível são resgatados.
Recondicionamento: não se aplica esta prática na Royal Ciclo.
Por e-mail: Redução: Promover redução de custos, de resíduos, de desperdícios, da poluição, do
tempo. Dos ítens citados apenas a redução de custos é buscada. Por meio da metologia de kaizens
dentro da produção enxuta (grupo escolhido para estudar formas alternativs de realizar o trabalho)
busca-se reduzir os custos do processos, redução de tempo de produção, de materiais durante o
processo produtivo. Hoje temos 8 kaizens em aberto na fábrica do pedal e selim. Reutilização:
Propõe reutilizar, reaproveitar o máximo de componentes durante o ciclo de vida do produto. Durante
o ciclo de vida do produto não se reutiliza. Retrabalho: Visa eliminar perdas, reaproveitando
(retrabalhando) os produtos. O retrabalho de produtos durante o processo existe. Temos alguns
defeitos que acontecem durante o processo onde é possível retrabalhar as peças, ex: algumas falhas
no processo de injeção é possível recuperar, pedal trancado e folgado. Recondicionamento: Criar
vários ciclos de vida para o produto, aumentando sua vida útil. Não se aplica prática. Reciclagem:
Reutilização dos produtos, eliminando o destino final do produto como poluidor, recondicionando e
reutilizando até o final de sua vida útil. Temos pratica da coleta seletiva e reciclagem dos materiais.
Ex.: retalhos de pvc laminado são vendidos para uma empresa que utiliza estas restos para
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fabricação de tênis. Desta forma não precisamos enviar para aterro industrial. Papel, plástico vão
para cooperativas de reciclagem, etc. Remanufatura: Produtos desgastados são restaurados para o
estado de novo. Quando possível são resgatados.
P: Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?
Não tem sistema de acompanhamento do produto após o fim de sua vida útil. Não existe este
acompanhamento. 32:41.........
Entrevistado 2: Depois que vai pro consumidor final, não existe acompanhamento, para retorno, reuso
e redestinação.
P: Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento, disponibilização de recursos,
compartilhamento de visão, liderança e vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os
indivíduos-chave?
São muito abertos, não é difícil conseguir as coisas quando apresentado os ganhos e benefícios que
podem ser ocasionados. Não chegam a ter um apreço perceptível a questões ambientais (não
incentivam) mas apóiam todas as práticas e idéias colocadas. Entrevistado 2: a gente está
preocupado de todas as formas, desde disponibilizar recursos, incentivos a estas questões, e tem
buscado algumas alternativas, tal como a certificação disto, pra poder ampliar esta questão. As vezes
precisa de algumas normas mais rígidas pra poder funcionar corretamente. Então até a questão de
uma ISO ambiental pra poder ter estas coisas mais controladas, adequadas, e como foi falado, vai
chegar o momento que irão cobrar. Não pode se esperar este momento, pra evitar o impacto grande.
Fazer pequenas modificações e ir se adaptando seria a alternativa pra evitar este impacto, e já estar
pronto pra adequação.
P: Como se dá a sensibilização e educação ambiental para clientes e consumidores?
Ainda não, até começamos agora com o jornal interno, que não aborda ambiental. É um protótipo, a
ser explorado e desenvolvido.Entrevistado 2: não existe nada. Hoje a gente trabalha com informático,
que tem a finalidade de mostrar um pouco da empresa, que pode ser utilizado pra este fim, e trazer
algumas coisas relacionadas a isto, pois é um meio de comunicação muito forte hoje, de veiculação
tanto interna como externa, alcançando a cadeia.
P: Uma política do GSCM trata de conduzir a competitividade e o crescimento econômico dos
envolvidos na cadeia. Como é o controle da empresa quanto a este acompanhamento?
Existe, (VER COM Entrevistado 2)........
P: Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores
Existe uma continuidade, estamos dentro de nossos fornecedores a hora que eles querem, e eles
aqui dentro quando precisam (exemplo da Paintech), quando se tem problemas, se conversam, e em
conjunto, sempre desenvolvendo coisas novas, até definindo especificações em conjunto. Com
demais fornecedores também tenha, considerando o risco e importância que as empresas tem aqui
dentro.
P: Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante
Tem produtos q vão só em caixa de papelão (selins), outros em embalagens individual (plásticas),
porém, as embalagens morrem lá, sem aproveitamento........
P: Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas da
fabricante...40:06....
A gente desenvolve muitos produtos, baseados nas especificações que eles pedem, por exemplo, a
Houston que estava na novela, e lançaram duas marcas novas (passione e skin top), e a gente
desenvolveu selim e pedais, eles pediram alguma coisa relacionada a design, cores, e a gente foi
desenvolvendo, mandando amostras, desenvolve mais uma, manda, até aprovar. São utilizados pra
isso controles da qualidade específico (questões ambientais são igualmente tratadas como outros
produtos, pois a base é a mesma). O selim a gente cria versões, a gente não cria produto novo. Ano
passado foi criado produto novo, que é exclusividade nossa. Fora isso só altera. Vamos criando
novas versões, novas cores, modelo de parafuso, alguma coisa deste sentido, pois em reunião ao
Selle Royal, os projetos vieram de lá, prontos.
NOVAS TECNOLOGIAS: TRÊS CARROCEIS DE PRODUÇÃO, UM TEM ATÉ UM ROBÔ QUE
PARTICIPA. PEDAL É LIDER NACIONAL, 80% DO MERCADO, PEDAL E DESCANSO CENTRAL E
LATERAL. DESCANSO CAIU UM POUCO EM VIRTUDE DA CHINA. SELINS É UMA MARCA
FORTE MUNDIALMENTE. A SELLE ROYAL É DONA DE DIVERSAS EMPRESAS NO MUNDO
RELACIONADAS A BICICLETAS. TEM A DIVISÃO ROYAL PRÓ, QUE É DA LINHA
PROFISSIONAL, COM IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA REVENDA.
PRODUTOS COM VALOR AGREGADO BEM MAIOR.
P: Geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento – monitoramento).....44:51
Em função do que o governo pede, tem o inventário nacional de resíduos sólidos. É legislação que
exige, fiscalização do IBAMA. Tem a LAO também.
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P: Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM ambiental?
Questão do meio ambiente não.
P: Quais são as metas ambientais da empresa?
Não existem metas ambientais.
P: Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram questões
de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Não também. Nem balanço social, nem cobrança disto dos fornecedores.
P: Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de abastecimento?
Não existe este procedimento. Talvez tenha uma política ambiental neste sentido.
P: Quais garantias são disponibilizadas aos fornecedores para retornar o máximo de material possível
para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)? 48:15
Não existe. Temos muita coisa pra fazer ainda.
P: Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida completo dos produtos e
serviços (por exemplo, energia, materiais, distribuição, embalagem e fim do ciclo de vida)?
Comentastes que existe, mas sem foco ambiental, mas com foco comercial, com base em custo
(redução).
P: Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia, transferência de
tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação.
Até tem com a Paintech, fornecedor de copolímero, que reformou a fábrica toda, em laurentino,
comprou uma porção de equipamentos novos, e a gente participou, eles reciclam, e fazem o nosso
polímero RECICLADO, fizeram estas alterações pra poder atender melhor a gente também.49:20
P: Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção do produto,
seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto final ao consumidores
É desenvolvido tudo aqui, é pouca coisa que tem integração. Conhece a estrutura toda, porém, com a
Rex por questões de um parafuso novo, pra verificar processo, ou porque não está dando certo, eles
vem até aqui, e resolvem e desenvolvem.
P: Avaliação e seleção de fornecedores
Existe os relacionados a qualidade, em função da ISO, em alguns casos amostra segrega, e aquilo
que é comprado de fornecedor não é nada que precise desenvolver, já está pronto no mercado, e
escolhemos o fornecedor que tenha o melhor preço, produto ou condições. Nada que necessite
desenvolver produtos especiais. Só a REX teve que desenvolver um parafuso que vende só pra
RoyalCiclo.
P: Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como fornecedores? Não.
P: Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta administração?
Hoje ainda não é foco da empresa, e os assuntos ambientais não entram em pauta.
P: Existe integração das funções convencionais com as funções de GSCM? Como se dá o
envolvimento dos recursos humanos neste processo? (treinamento, capacitação ambiental)
Não existe, da SIPA, da parte da segurança existe, condicionado ao manuseio de produtos químicos,
mas nada registrado.
P: Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os fornecedores, no que
compete socialização dos resultados com fatores ambientais?
Balanço social não temos. Nunca vi nada deste tipo de comunicação. Nada de quanto recicla, de
quanto vende, do que gera.
P: Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de vendas ou
variação de custos de produção
Um programa, alguma coisa assim? A gente tem um programa informatizado de integração destas
informações. Na RoyalCiclo é um software só, geralzão, e verifica e comunica todos os setores,
matéria-prima, mão-de-obra, tudo num sistema só. As vezes não é a informação adequada, as vezes
chega distorcida.
P: Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de qualidade,
responsabilidade, sistema de informação?
Não. O que a gente tem é uma intranet, e o nosso representante faz o pedido tudo on line, pedido cai
direto no sistema (tecnologia limpa, elimina uso de papel, fax, ligação de telefone). Este dos
representantes funciona bem. Ao chegar o pedido, faz-se as checagens, e dá retorno, tudo via
intranet, sem precisar ligar, passar fax nem e-mail, nada.
P: Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de reciclagem, com
colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a indústria do mesmo setor?
Olha, tem alguns fidelizados da região. O que vai mais longe é o do PVC, que vai pra uma fábrica que
reutiliza. Outros ficam todos por aqui, na região. ESTÃO IMPLANTANDO O 5´S NO
ALMOXARIFADO.
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TRANSCRIÇÃO 3 - HERGEN PAPER MACHINERY
9
Entrevistado 1 – Coordenador de RH (20/01/11)
10
Entrevistado 2 – Analista da Qualidade (20/01/11)
11
Entrevistado 3 – Consultor, implantando a ISO (20/01/11)
12
Entrevistado 4 – Comprador – Analista qualidade Fornecedores (20/01/11)
P: Quanto a ISO, que estão implantando, porque? A empresa sempre quis ter, é pressão de governo,
clientes?
Entrevistado 1: Exigência de clientes e mercado com foco nisto. Aproveitamos pra olhar pela ISO
como foco interno (vimos como ferramenta para melhoria interna).
P: Realização de reuniões para avaliação de melhorias
Entrevistado 1: É feito periódica, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo do produto e do
cliente.
P: Revisão e adoção de novas práticas para aumento da eficiência do sistema de produção
Entrevistado 1: Semanalmente daí. Uma reunião gerencial onde é revisado o que foi feito, o que está
pra ser feito, como pode ser feito, via planejamento. Participam diretoria, gerência, e principalmente a
parte de produção.
P: Existe procedimento e ou metodologia para melhorar o desempenho ambiental da cadeia? Qual o
impacto destas estratégias no desempenho financeiro.???????
Entrevistado 1: Não, na verdade é mais interno por enquanto. A gente procura desenvolver
fornecedores que tenham uma linha de qualidade pra nossos produtos já, não tendo controle de
impacto, pois não tem esta prática. É só interno.
P: Compra de matérias-primas e insumos?
Entrevistado 1: Hoje é livre, focado em preço.
Entrevistado 3: Existem alguns aspectos técnicos levados em consideração, mas nada sistemático.
Mas vai fazer parte do procedimento com a implantação da ISO.
P: Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna pra empresa?
Entrevistado 1: Não, e se existe, não estamos sabendo. O retorno é seriado, e a máquina é feita com
base em planejamento. Cada máquina é diferente uma da outra. Então se volta, é por problema de
fabricação, ou pra reforma, para retrabalho.
Entrevistado 2: O que volta volta só pra concerto, reforma.
P: Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material possível para destinação
final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
Entrevistado 1: não tem nada por enquanto.
P: Existe um banco de dados ambientais dos produtos?
Entrevistado 1: Não existe nada ambiental.
P: Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do
processo (consciência ambiental)
Entrevistado 1: Não, nunca pediram nada. Com fornecedores com certeza não.
P: Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa
ambiental?
Entrevistado 1: não existe custo de logística reversa. Se leva material para montagem, fica tudo pro
cliente poder dar destinação (só plástico e madeira).
P: Existe na empresa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? Este sistema possibilita ganhos de
tempo, competitividade e vantagem de custo?
Entrevistado 2: Não tem e nunca comentaram se pensam e implantar.
P: Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação?
Entrevistado 2: os clientes já cobraram, já solicitaram.
Entrevistado 1: Sempre perguntam se somos certificados, pois eles já são. Difundem na cadeia.
P: Como é a política de gestão de riscos ambientais, segurança do produto, profissionais de saúde
segurança e prevenção da poluição, recursos de conservação e gestão dos resíduos?
Entrevistado 1: Não existe medição ainda de nada. Só o básico (poluição de ruídos, técnicos de
segurança), mais nada.
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P: Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
Entrevistado 1: Controle não. Tem as empresas que vem e coletam, reciclável, óleo, sucatas, ferro
velho, vem e destinam. Mas não temos controle. Por exemplo a sucatas estrela, tem decantação,
LAO, e estão OK quanto a ambiental, e destinam a sucata.
P: Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das fontes de
desperdício?
Entrevistado 1: Não existe nenhum trabalho deste.
P: Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
Entrevistado 1: Nos fornecedores só análise de valor, qualidade do produto, são feitos visita aos
fornecedores novos, mas nada de ambiental.
P: Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
Entrevistado 1: Não existem critérios ainda.
P: Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de energia, consumo de água,
substâncias perigosas, a redução de resíduos tanto perigosos como não perigosos, redução das
emissões, entre tantas outras)
Entrevistado 1: hoje sim, temos a ETE feita, e estamos fazendo o tratamento de água e resíduos.
Sempre teve a preocupação, mas nunca foi investido. Antes se lavava as peças, tinha decantação,
mas na prática não era feito, só teoria.
P: Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem o processo de
GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística
reversa?
Reutilização: tem umas chapas que na maioria é reaproveitado, reutilizado. Reciclagem: tem
separação e o pessoal recolhe. Já está difundido no pessoal, porém dá pra melhorar. Encontram-se
materiais misturados no mesmo recipiente ainda. Redução: Estudos pra redução de energia, de
tempo, resíduos da decantação. Retrabalho: Não temos como saber se tem algo que retrabalhamos.
Recondicionamento: Remanufatura: Logistica Reversa: Não tem.
P: Como se dá o sistema de gestão do produto final após o fim de sua vida útil?
Entrevistado 1: não temos conhecimento disto. Temos um pós-venda diferente, pois a máquina é
instalada, não vai pra consumo, não gerando produto final (descartes).
P: Como se dá o apoio da Alta administração quanto ao encorajamento, disponibilização de recursos,
compartilhamento de visão, liderança e vontade de inovar, bem como a estrutura adequada com os
indivíduos-chave?
Entrevistado 1: Vontade eles tem. Tem algumas coisa que a diretoria devem dar um
acompanhamento maior.
Entrevistado 3: Você fala nos dois âmbitos, qualidade e ambiental, ou só ambiental? Cleison: a
ambiental acaba ficando intrínseca, quase impossível você ter um sistema de qualidade e não
estender a idéia ambiental. Entrevistado 3: pergunto isto pois olhando para o sistema ambiental não
tem nem como medir, pois a empresa não tem um sistema iniciado, mas falando em termos de
qualidade hoje a alta administração patrocina o sistema, cobra veementemente que o programa seja
cumprido, e naquilo que nos propomos a fazer de implantação do sistema, a alta administração
mostra-se interessado e dando o devido suporte também pra que a coisa aconteça, e cumprir este
trabalho com êxito.
Entrevistado 2: a ambiental não entrou em foco ainda.
P: Como se dá a sensibilização e educação ambiental para clientes e consumidores?
Entrevistado 1: com foco ambiental, só o manual, mas não aborda nada ambientalmente.
P: Uma política do GSCM trata de conduzir a competitividade e o crescimento econômico dos
envolvidos na cadeia. Como é o controle da empresa quanto a este acompanhamento?
Entrevistado 1: Pelo que sabemos, não.
P: Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores
Entrevistado 1: não, na verdade se mantém a qualidade e preço, se mantém mais tempo, se surgir
outro melhor, colocamos na cadeia. Esta qualidade é vista pela qualidade na montagem, se está ok,
se monta, não tem certificação, nada.
P: 20:27 Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante
Entrevistado 1: Já respondido. Ficam lá, não tem uso, e dificilmente será utilizado pra outro
equipamento, outra peça.
P: Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas da
fabricante
Entrevistado 1: é com a engenharia que analisa em conjunto com a produção. Eles vão lá junto com
vendas, e fazem a máquina do jeito que o cliente quer. Participamos do desenvolvimento do que o
cliente quer, já adequando o projeto ao que o cliente quer (participam do desenvolvimento no cliente).
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P: Geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento – monitoramento)
Entrevistado 1: Nada.
P: Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM ambiental? Não existe.
P: Quais são as metas ambientais da empresa?
A única meta que existe é a unidade de tratamento, que está em conclusão. Devolver pro Rio a água
mais limpa do que coletaram.
P: Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram questões
de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Entrevistado 1: Não chega-se a pensar nisto.
Entrevistado 3: Não chega a bater na ISO, por isso, não chega a ser foco.
P: Quanto a logística reversa, como são monitoradas a cadeia de abastecimento?
Entrevistado 2: Produtos químicos da produção, que chega e volta, mas não tem monitoramento
(bombonas de óleo que ficam consignados, rebolos, materiais de ferramental em geral).
P: Quais garantias são disponibilizadas aos fornecedores para retornar o máximo de material possível
para destinação final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)? 24:00
Entrevistado 1: Que sabemos nunca teve nada.
P: Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida completo dos produtos e
serviços (por exemplo, energia, materiais, distribuição, embalagem e fim do ciclo de vida)?
Entrevistado 1: não existe uma data de finalização. Não fazem idéia o tempo que dura uma máquina.
Cada projeto é um, e os ciclos de vida são diferentes, dependendo do que vai nela.
P: Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia, transferência de
tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação.
Entrevistado 1: Acredito que sim?????
P: Como os fornecedores e distribuidores são envolvidos no processo de concepção do produto,
seleção do material, processos de fabricação e entrega do produto final ao consumidores
Entrevistado 1: Todo projeto é desenvolvido pelo cliente em acompanhamento do fornecedor. É
olhado tudo, desde a capacidade do cliente até o produto final.
P: Avaliação e seleção de fornecedores
Entrevistado 1: Não existe.
Entrevistado 3: Estamos trabalhando na implantação via ISO. Estabelecimento critérios de acordo
com cada classe do fornecedor. Já definimos os tipos de fornecedores da organização, e agora
estaremos definindo como cada tipo será avaliado.
P: Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como fornecedores?
Entrevistado 1: Não tem, nem pra frente, nem pra trás, nem interno.
P: Como são planejadas e monitoradas as reuniões pela alta administração?
Entrevistado 1: Toda terça, semanal (gerentes, diretorias, revisar aspectos de todos os projetos).
Entrevistado 3: Estas reuniões são focadas mais em desenvolvimento operacional. Reunião de
análise do sistema de gestão propriamente dito ainda não foi implantado, mas vai rodar. É mais meta
de produção ainda.
P: Existe integração das funções convencionais com as funções de GSCM? Como se dá o
envolvimento dos recursos humanos neste processo? (treinamento, capacitação ambiental)
Entrevistado 1: A gente faz treinamento de lideranças. Mas focado em cada área, mas não fizemos
treinamentos geréricos, para todas as áreas. As vezes é mais específico, como exemplo, engenharia
tem que fazer um treinamento em Blumenau, engenheiros e chefias vão. Produção, administrativo,
sempre assim. Ambiental nunca tivemos, só focados na área.
P: Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os fornecedores, no que
compete socialização dos resultados com fatores ambientais?
Entrevistado 1: Não tem periódicos, jornais, nada. Existe murais, quadros, nada específico da
qualidade, tem, mas nada específico.
P: Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de vendas ou
variação de custos de produção
Entrevistado 1: sistema específico não tem.
P: Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de qualidade,
responsabilidade, sistema de informação?
Entrevistado 1: pode ser que tenha.
P: Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de reciclagem, com
colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a indústria do mesmo setor?
Entrevistado 1: não.
PARTE 2 – ENTREVISTADO 4 - 20/01/11
P: Compra de matérias-primas e insumos?

150

Só vem pra compras efetivamente o que vamos comprar. Ainda não começamos a comprar nada
ainda pela qualidade, estamos implantando estes controles de acordo com a qualidade. Como a
gente faz com os fornecedores de matéria-prima hoje, vamos selecionar estes fornecedores, pra
depois a gente comprar exatamente aquilo que é específico nesta área.
P: Quanto, em percentual daquilo que é produzido retorna pra empresa?
Também estamos montando a ISO agora, e tratando produtos ambientais e resíduos, preparando a
qualidade, a gente vem tendo reuniões e tal, ainda não damos segmento por não estar montado, mas
estamos montando. Volto a frizar que estamos fazendo esta semana mais uma reunião, pra terminar
de montar definitivamente na nossa fábrica o sistema de desencantador, que deve ficar pronto daqui
a uma semana. Dali pra frente vamos ter início deste controle. Não adianta dizer pra você que a
gente vai começar a comprar isso e aquilo, sem a gente ter o equipamento necessário montado.
Estamos comprando ele, alguma coisa está chegando hoje, e a montagem final está previsto pra
próxima semana.
P: Quais garantias são disponibilizadas para retornar o máximo de material possível para destinação
final (POLÍTICAS INTERNAS, PREMIAÇÕES)?
O que é considerado resíduo? O que não é? É obviamente o que vamos descartar, mas ainda não
sabemos, e este trabalho estamos desenvolvendo, pra ficar afinado nisto aí.
P: Quais as exigências ambientais fabricante X fornecedor para a compra de itens e execução do
processo (consciência ambiental)
O que acontece é que a gente tem, mesmo antes de estarmos falando sobre fatma, meio ambiente, a
gente já vinha tendo esse cuidado, o que a gente fazia com determinados cuidados na empresa. E
dado este cuidado, ao comprar este produto, a gente tem q ter algum cuidado com ele. E tem alguém
da engenharia já definindo o que a gente pode e não pode usar. Então nós deparamos com alguns
assuntos desses produtos químicos que até então não tínhamos conhecimento. Tem produtos que só
podemos comprar com autorização do ministério do exército. Então como a gente percebeu que este
produto era um pouco além das nossas expectativas, a gente tentou falar com o pessoal que cuida
disto pra ver se conseguimos cuidar deste produto. Porque é muito fácil você substituir um produto
sabendo que o que ele vai provocar na natureza quando descartá-lo, mesmo que ele te satisfaça na
produção final do equipamento, do que você trocar este produto. Esta era uma preocupação que a
gente tinha, se você colocar de volta na terra com certeza pode prejudicar o lençol freático, e ou ter
algum prejuízo lá na frente.
P: Como os custos da logística reversa são monitorados para verificar a viabilidade do programa
ambiental?
A partir do momento que a máquina já está no cliente, a preocupação é do cliente final. Podem
ocorrer manutenções e correções, no cliente ou trás pra cá pra fazer este reparo, com todo o cuidado
pra fazer esta manutenção. Se vier pra cá, a gente tem todo o cuidado como se fosse fazer uma
máquina nova, Porque descarte a gente quer dizer o seguinte: tem que fazer uma armação nova, pois
está corroída pelo tempo, por ser confeccionada em aço inoxidável, e tem que repor aquela parte em
aço carbono. Mas o cuidado nosso de fazer estes reparos e concertos é igual a fazer máquina nova.
E o DESCARTE a gente vai encarar este descarte como se fosse uma sucata de ferro que temos que
dar destino depois. Por nós sermos fabricantes de máquina e equipamento de produtos de papel
existe uma pulverização de acidez, e dá erosão na chapa de ácido carbono, só que tudo vai depender
também de como o cliente faz pra poder ter uma vida útil maior nesta máquinas. Se deixar na
corrosão, evidentemente que a vida útil vai ser menor.
P: Clientes e fornecedores são solicitadas à certificar o seu SGA, existente em relação aos padrões
internacionais, como ISO 14001, com base sobre o custo-benefício resultante da certificação?
Quando trata-se de matéria prima, volto a frizar que compramos matéria-prima somente de quem
pode nos conceder certificado. De quem não tem condições de fornecer certificado a gente não
compra mais. Inclusive tínhamos fornecedores que não tinham condições e fomos descartando aos
poucos. Não é só preocupação da ISO, é pela nossa preocupação na condição de gerente de
compras eu faço que as compras deverão ser feitas para ajudar meu pessoal da produção. A
tendência não é fazer que eu leve um problema pra eles, eu tenho que arranjar soluções, e para isto
eu vou comprar de fornecedores que estejam devidamente certificados. Já fazem alguns anos que
estamos trabalhando desta forma, mesmo porque depois de cada manual deste a gente tem um book
que vai pro cliente final e que tem todas as especificações. Não tem dúvida que o que foi prometido
no contrato de vendas ao cliente de que iríamos colocar aquele material a gente com certeza está
colocando, sem ficar com a consciência pesada, pra não se incomodar.
P: Quais são os controles utilizados no que compete destinação final dos produtos?
Nós pra confeccionar uma máquina, independente de qual setor, utiliza-se de formatos diferenciados
(barras, chapas) e para isso, tem que cortar, e gera retalhos. Cavacos, pó de serra, embebido muitas
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vezes em óleo (corta em óleo), ou até mesmo sucata de retalhos de chapa ou partes de barra. A
gente vende e fornece pra um pessoal de ferro velho, como sucata, prontas para recolher,
permanentemente recolhendo isto, dando destino mais rápido pra essa sucata, e pra liberar espaço
físico na nossa fábrica, pra usar pra novas matérias-primas e equipamentos novos. Formando
sucatas e cavacos é óbvio que quanto mais se tira, mais espaço vamos ter. É pra sucatas estrela,
que tem certificação ambiental, decantação pra óleo, tem todos os cuidados, e são únicos da região.
Trabalham pra nós a bastante tempo, e houve uma exigência dos clientes dele (hergen, metalúrgica),
e acabam movimentando a cadeia.
P: Existem programas internos ou em conjunto com fornecedores de redução das fontes de
desperdício?
Eu acho que nós compradores devemos implantar filosofia de trabalho pra auxiliar não só a nossa
produção como também nossos fornecedores. Não adianta eu ensinar meu fornecedor como mandar
meus materiais pra mim, tenho que me adequar as realidades. Por exemplo, uma barra redonda de 7
polegadas, que a gente usa muito pra fazer ponta de eixo, eu vou comprar uma barra de 6 metros e
utilizamos de diversos comprimentos, se a minha necessidade não é essa. Desta forma, compramos
exatamente no comprimento que desejamos. Se minha produção errar no tamanho, perde-se a barra,
haja visto ser comprada exatamente no tamanho (um pouquinho mais de sobre-metal). A não ser que
seja uma barra pequena, daí compramos maior e fazemos estoque (compra-se na medida do
fornecedor).
P: Quais são as ferramentas utilizadas para auditoria ambiental nos fornecedores?
Ambiental já teve sim, mas como estamos nos preocupando com a implantação da ISO, não que o
pessoal está flexível, mas estão compreendendo a situação. Pra fornecedores não existe.
P: Quais os critérios ambientais na compra de insumos e matérias-primas?
Tem que haver sim, mas como exemplo, a madeira da embalagem, não tem como fazer com ferro,
especificamente eu tenho uma preocupação com isso. Eu tenho que ter uma maneira descartável
(não nobre), pra isso só compramos de empresas certificadas, com madeiras imunizadas, contra uma
praga (cupim), utilizando o brometo de metila.
TRANSCRIÇÃO PARTE II ENTREVISTADO 4
P: Como são monitorados as variáveis de fabricação enxuta (consumo de energia, consumo de água,
substâncias perigosas, a redução de resíduos tanto perigosos como não perigosos, redução das
emissões, entre tantas outras)
Principalmente, sem contar a água, este é um bem indispensável, temos cuidado com a própria
energia. Não é nós que consumimos a água, mas quem está produzindo evidentemente está
consumindo, então temos todo um cuidado e tem desenvolvido um trabalho e monitorado mês a mês.
Se a gente aumentou, se reduziu o consumo, o que a gente pode fazer e tal, temos toda esta
preocupação, e estamos tomando estas medidas com certeza.
P: Quais as práticas, como são implementados e controlados os 7 R´s que compõem o processo de
GSCM: redução, reutilização, retrabalho, recondicionamento, reciclagem e remanufatura e logística
reversa?
Reutilização: O que a gente vem tentando recuperar é a granalha de aço pra efeito de jateamento. A
gente trabalhava com jato de areia, e pra tornar-se totalmente prejudicial ao ambiente, a gente
passou a trabalhar com granalha de aço. Existe até a possibilidade de trabalhar com granalha de
vidro, o que não vai muito longe. .....2:27 e a granalha de aço a gente está fazendo um trabalho pra
reaproveitar ela.
Reciclagem nada: não teríamos pessoa específica pra fazer esta separação e desenvolver este
trabalho. Estamos entregando pra alguém que faça isto.
Retrabalho: tudo que a gente pode reduzir não só custos, pois o nosso trabalho não aborda
específico o que tange economia, principalmente no que tange a tecnologia. Vimos buscando
insistentemente novas tecnologias, e é este o nosso desafio, entrando trabalho e matéria-prima
também. EX: hoje se usa uma chapa de uma espessura, pra ficar certinho na medida de uso. Nossos
diretores e gerentes vem buscando isto insistentemente.
P: Estabelecimento e manutenção de relações de longo prazo com os fornecedores
Existe quando a gente tem uma programação. Uma coisa é você fazer aquela compra seriada,
corriqueira, e outra é você fazer uma compra programada. Hoje temos um caso de material que
compramos de um único fabricante mundial, sem substituição. O produto é tiras de aço, pra fazer
disco de laminação de papel. Ela vem completa, só cortamos e soldamos, sem retalhos, e isto nos
ajudou bastante. E este material tem uma determinada dureza, específica pra este tipo de
equipamento. Até tentamos fazer outros contatos, mas nestas condições e especificações não
encontramos. Ele é comprado mais grosso, compactado, e fica na espessura que precisamos. Então,
até então não tínhamos concorrência, até agora. Estamos desenvolvendo um novo fornecedor pra ver
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se conseguimos outro fornecedor pra fazer a desparafinação de papel. Disco pra refinação de papel.
E este material a gente vêm fazendo de tudo pra reduzir a zero o retalho, só cortar e montar. Este é
um caso em que estamos buscando NOVAS TECNOLOGIAS, e neste caso, em matéria prima. Como
hoje só temos uma alternativa, estamos buscando uma segunda alternativa. Este é um dos exemplos,
sem contar que viemos buscando reduzir espessuras de chapas, funcionabilidade, melhorias das
máquinas, pós-vendas, buscando satisfação dos clientes. Além disto, nosso pessoal faz visitas
dos clientes para ver eventuais necessidades e eventuais problemas. Resposta 22. O diferencial
da empresa em pós-vendas, o adendo de máquinas não confeccionadas por eles sofrem dicas e
trabalhos de melhoria, que permitem maior competitividade ao cliente e fortalece os laços de parceria.
COMPETITIVIDADE DA CADEIA. Uma preocupação é quanto a saúde dos fornecedores (financeira).
Controlamos, acompanhamos, e até bancamos quando necessário para manter fluindo o
abastecimento. A exemplo da empresa Sauer, de São Paulo, que comparam adiantado pra gerar
fluxo de caixa, e capital de giro.
P: Retorno das embalagens após a vida útil ao fabricante
Até volta, porém a madeira que utilizamos é ecologicamente correta e tão bem feita que a gente
acaba fazendo esta embalagem que vai para o cliente, fica 1 a 2 anos armazenada no cliente, e
quando necessita voltar pra reforma, utiliza a mesma embalagem. Não volta pra reutilizar
internamente, a embalagem é do cliente. Fora isto, não existe prática de retorno de embalagem.
P: Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento de diretrizes que atendam as políticas da
fabricante, geração de relatórios ecológicos (e acompanhamento – monitoramento) ....20:17....
Todo fabricante de papel tens os taboos deles, e nós estamos quebrando isto. A 10 anos atrás
quando recebíamos o contrato de venda, dizia que somente aceitamos rolamentos com procedência
tal, retentores com procedência tal, e assim suscessivamente. E nós sabíamos perfeitamente que
todos os demais fornecedores vinham trabalhando em prol de desenvolvimento. É injusto com outros
fornecedores. Então, fazíamos o que o cliente pedia, mas não achávamos justo. Engenharia começou
com o aval da diretoria a mudar isto. Atualmente existem manutenções preventivas que exigem o uso
de outras marcas e tipos e modelos, que permite esses desenvolvimentos. É uma realidade de
mercado, não da Hergen, e exige que trabalhemos paralelamente de acordo com o que o cliente
quer, sugerindo e desenvolvendo de acordo com as possibilidades (mas se o cliente exigir na
concepção do projeto, será feito).
P: 24:30.....Como se dá o processo de gestão da política de apoio para GSCM ambiental?
Quando você trabalha com produtos extremamente perigosos, químicos e tals, deveríamos ter esta
preocupação, mas não é o nosso caso. Em caso de transportar um rolo, e este caminhão por algum
motivo qualquer, acabou jogando o caminhão no rio, o que isso representa pra natureza? Nada, pois
não tem produto que afete a água. Só é pesado, e teremos problemas de tirar de lá, mas não
representa nenhum risco ambiental. Mesmo quando a isto, procuramos transportar somente
transportadoras de confiança nossa. Todas em condições de transportar. Salvo quando o cliente
envia o caminhão pra coletar, por questões de confiança deles. E O QUE GERA CONFIANÇA PRA
VCS? Confiabilidade no prazo de entrega, anos de trabalho da transportadora, e confidencialidade e
pontualidade.
P: 28:00 Quais as políticas internas para certificação ambiental do fornecedor? E como monitoram
questões de conformidade do fornecedor com a iniciativa ambiental?
Claro que sim, não só nós, mas também o pessoal de vendas, o recebimento, tem todo uma
preocupação (por exemplo, madeira com certificação). A norma pela diretoria e departamento de
compras, e caso tenha algum caso específico, ou faltar algum requisito não atendido, informe
compras primeiro, depois tomam medidas cabíveis. Geralmente procedem com devolução (desacordo
com pedido, sem certificação). Características químicas, mecânicas, dimensionais é o que
geralmente é cobrado. 30:17
P: Existe acompanhamento da minimização dos impactos do ciclo de vida completo dos produtos e
serviços (por exemplo, energia, materiais, distribuição, embalagem e fim do ciclo de vida)?
Existe toda uma preocupação, você precisa ver e sentir do cliente a satisfação da máquina, nós
temos dos nossos equipamentos o manual que solidifica o cliente todas as etapas que ele tem que
manter dali pra frente, quanto a lubrificação, graxas, de quanto em quanto tempo, os rolamentos que
tem vida útil, estes equipamentos mais sensíveis que ele tem que ter mais cuidado. Quanto a um
cuidado maior que ele tem que ter quanto ao material do aço carbono ele sabe a hora exata, pois
está vendo, e é fabricante de papelão a muito tempo e sabe disto, ele sabe a hora exata de prestar
esta manutenção.
P: Avaliação do ciclo de vida do produto e processo, integração e de filosofia, transferência de
tecnologia, melhoria contínua, pesquisa e desenvolvimento e sistemas de simulação. Existe o
processo de desparafinação do papel (citado anteriormente). P: Como os fornecedores e
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distribuidores são envolvidos no processo de concepção do produto, seleção do material, processos
de fabricação e entrega do produto final ao consumidores 30:40
Como eu tinha falado pra você, nós temos a certeza do como nós vendemos quando o departamento
de vendas, passa pra engenharia que gera uma ordem de fabricação, que gera o processo e a
solicitação e ou antecipação de compras. Como temos um equipamento de valor relativamente
grande, existe a preocupação de adquirir a matéria-prima, pois geralmente não tem no estoque
matéria prima suficiente pra 2 ou 3 máquinas. Então eles enviam uma programação de compras de
matéria-prima, como antecipação. Nestas já entram as ordens de produção quanto a novas compras.
Depois disto, disparam cotações aos fornecedores que são perfeitamente qualificados, e só define
depois a questão da cotação.
P: Avaliação e seleção de fornecedores
Não gostamos da fidelidade, pois é difícil de se conseguir. Mas quanto a fornecedores conseguimos
trabalhar com quem tem confiança. Quando disparamos uma solicitação de orçamento, tenho que ter
certeza que estão aptos a entregar um produto de qualidade pra nós. E esta qualificação foi feita no
decorrer dos anos, de fornecimentos. E fornecedores novos, quando vem matéria-prima, a gente
compra um lote piloto, fazemos auditoria pra fazer uma avaliação da fundição, aprovar instalações,
criando condições pra fornecimento. Estão implantando a ISO e procedimentando isto agora.
Principalmente ver para crer, e agora, padronizar e procedimentar tudo.
P: Existem programas de educação ambiental e formação tanto de clientes como fornecedores?
35:12 Não, não existe. Poderíamos inserir como sugestão, é uma falha nossa. Na verdade, nem dos
nossos clientes somos cobrados quanto a questões ambientais. 46:00
P: Como se dá o processo de comunicação dentro da empresas e com os fornecedores, no que
compete socialização dos resultados com fatores ambientais?
Isto a gente vai ter que aprender a viver com esta situação. Ela vai ter que nos ensinar, como
trabalhar para o futuro. Se estamos implantando a ISO, esta contribuição do que é correto, e como
fabricante e impactante pro meio ambiente, é a conscientização nossa que temos que melhorar. Não
só pensar como agir. Aos poucos a gente está promovendo reuniões pra poder chegar nesta
situação.
P: Desenvolvimento de pesquisas e uso de sistemas informatizados para previsão de vendas ou
variação de custos de produção
46:15 A nossa venda hoje é uma venda técnica, e não é qualquer técnico que consegue vender um
equipamento destes. Tem que conhecer a funcionabilidade da máquina, conhecer os benefícios da
máquina, quando for vender, e vender isso pro cliente. Você vai indo de etapa por etapa pro cliente,
vai respondendo, e formando a máquina. A nossa preocupação consiste em preparar nossos
vendedores quanto a atender nossos clientes, e saber vender soluções que atendam o que o cliente
quer, e que fica dentro do que a hergen consegue produzir. Ele sai vender um resfriador, e volta com
uma máquina completa. A idéia é dar um orçamento técnico para promover ganhos tanto pros
clientes como pra hergen. Fazem simulação de projetos até consolidar o preço da máquina. Somos
obrigados a usar simulação pra vender.
P: Existe tratado de colaboração com fornecedores quanto a transferência de qualidade,
responsabilidade, sistema de informação?
51:12 Eu compro 4 chapas da Alemanha. No Brasil ninguém faz isso por questões de peso. Contou
um caso de responsabilidade de uma chapa comprada na Alemanha que deu problema, e arcaram
com as despesas todas, e não aceitaram devolução. Sem falar dos complicadores de movimentação,
em função de serem chapas de grandes. Nacionalmente também citou casos de fornecedores que
comprometeram o processo. Mas nada de tratado de colaboração, só caso de fornecedores que se
responsabilizaram por alguma questão ambiental. Só mantém controles de rastreabilidade,
recebimento e inspeção internas pra se cercar quanto a adversidades.
P: Quanto as políticas de reciclagem, juntam-se as organizações locais de reciclagem, com
colaboração em matéria de reciclagem de produtos com a indústria do mesmo setor?
Nós somos fabricantes de máquinas pra indústria de papel “reciclado”. Já estamos no meio de
reciclagem, e somos fortes incentivadores de reciclagem. Temos a colaboração de todos os
colaboradores, e promovemos conscientização. Estamos sendo pagos por uma situação que no
passado estava sendo despercebida e agora estamos numa nova modalidade. O setor todo é
incentivador da reciclagem, em função de fabricar máquinas para papel reciclado. 40:24 fora isto, não
temos intenção nem condições de fazer estas parcerias. Eles poderiam nos ensinar, e nos envolver
quanto a reciclagem. Estamos em aprendizagem, e quem sabe, não iniciamos algo mais formal, via
reunião com fornecedor e cliente da hergen, pra que possamos ter esta política implantada.

